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W dniach od 13 lipca do 24 sierpnia
2003 roku odbywa siê w Helu III
Letni Festiwal Muzyki Kameral-

nej. Honorowy patronat nad festiwalem objêli
Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Goc³owski
Metropolita Gdañski oraz Pani Prezydentowa
Jolanta Kwaœniewska. Dyrektorem artystycz-
nym festiwalu jest helanin, œwiatowej s³awy
sopranista i wyk³adowca na uczelniach muzycz-
nych, dr Dariusz Paradowski. Organizacj¹
przedsiêwziêcia zajmuje siê równie¿ Sekretarz
Miasta Helu, pani Maria Klajnert.

Wœród zaproszonych wykonawców zoba-
czyæ i us³yszeæ mo¿na œwiatowej s³awy arty-
stów, m.in. kontratenora Marcina Ciszewskiego,
sopranistkê Monikê Cichock¹,  barytona Leszka
Skrla, tenora Piotra Kusiewicza, flecistê Cezarego
Traczewskiego, harfistê Krzysztofa Waloszczyka,
sopranistkê Bo¿enê Harasimowicz-Haas,
trêbacza Paw³a Hulisza oraz znanych aktorów
- Krzysztofa Kolbergera i Cezarego Morawskiego.

Celem festiwalu jest prezentacja wybitnej ka-
dry pedagogicznej akademii muzycznych w Pol-
sce, promocja kultury w mieœcie Helu oraz do-
starczenie szeroko rozumianej publicznoœci nie-
zapomnianych prze¿yæ duchowych, zwi¹za-
nych z odbieraniem muzyki na ¿ywo i bezpo-
œrednim kontaktem z artystami.

Koncerty odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu.
W niedziele o godz. 1730 w koœciele Bo¿ego Cia³a
oraz w czwartki w Muzeum Rybo³ówstwa,
o godz. 1900. Recytacje poezji Jana Paw³a II
i ksiêdza Jana Twardowskiego, klasyczna muzy-
ka koœcielna i œwiecka oraz wspania³e g³osy - to
wszystko mo¿na us³yszeæ podczas koncertów.

Festiwalowi towarzyszy olbrzymie zaintere-
sowanie, i to zarówno ze strony wykonawców,
dla których uczestnictwo staje siê powoli spra-
w¹ presti¿ow¹, ze strony mieszkañców Helu
i turystów, spragnionych kultury na wysokim
poziomie, ze strony wa¿nych osobistoœci ¿ycia
muzycznego, koœcielnego i spo³ecznego, a tak¿e
ze strony massmediów.

Frekwencja przerasta najœmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. Widaæ to zw³aszcza podczas
koncertów w muzeum. "Z uwagi na ograniczon¹
iloœæ miejsc wprowadziliœmy imienne zaprosze-
nia" - mówi Maria Klajnert. "Melomani sami
zabiegaj¹ o zaproszenie na ka¿dy nastêpny koncert,
a ci, dla których zabrak³o zaproszeñ, do ostat-
niej chwili maj¹ nadziejê, ¿e ktoœ zrezygnuje."

Co sk³ada siê na tak wielki sukces festiwalu ?
Niew¹tpliwie tajemnic¹ tego sukcesu jest samo
miejsce, gdzie on siê odbywa. Jak mówi dyrek-
tor artystyczny festiwalu, pe³ni¹cy jednocze-
œnie funkcjê mecenasa kultury polskiej: "Hel jest

uroczy i tajemniczy. Artyœci s¹ ludŸmi ¿¹dnymi
wra¿eñ, chêtnie wiêc daj¹ siê namówiæ na wy-
stêpy u nas." Przeprowadzany z szerokim roz-
machem cykl 13 koncertów nie by³by oczywi-
œcie mo¿liwy bez wsparcia finansowego. Czêœæ
œrodków na jego realizacjê pozyskano z bud¿e-
tu gminy, a pozosta³¹ czêœæ od sponsorów.
Nieoceniony jest równie¿ wk³ad O.O. Fran-
ciszkanów oraz dyrekcji Muzeum Rybo³ów-
stwa w Helu.

To ju¿ trzecia edycja festiwalu, którego ranga
z roku na rok wzrasta. "Chcemy, aby przerodzi-
³o siê to wydarzenie, które na trwa³e wpisze siê
w kalendarz letnich imprez kulturalnych w na-
szym mieœcie" - mówi Maria Klajnert. Jej s³owa
popiera Arcybiskup Tadeusz Goc³owski:
"Inicjatywa, która nabra³a ju¿ od kilku lat kon-
kretnych wymiarów, zas³uguje nie tylko na gra-
tulacje, ale tak¿e na szerokie rozpropagowanie."

Festiwal sta³ siê ju¿ tak¿e du¿ym przedsiê-
wziêciem organizacyjnym. W zwi¹zku z tym
powsta³ pomys³ stworzenia Fundacji Letniego
Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu. U³atwi
to w przysz³oœci organizacjê festiwalu oraz zdo-
bywanie œrodków na jego finansowanie.

W najbli¿sz¹ niedzielê o godz. 1730 koncert
fina³owy.

Zapraszamy
Meloman

III  LETNI  FESTIWAL
MUZYKI  KAMERALNEJ
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(64)
Pocz¹tki rybo³ówstwa

kutrowego w Helu

G wa³towne zmiany w helskim
rybo³ówstwie nast¹pi³y wkrótce po
pojawieniu siê u naszego wybrze¿a

trzech szwedzkich ³odzi rybackich, nieznanego
tu dotychczas typu. By³o to w paŸdzierniku
1885 roku. Nowe jednostki (okreœlane mianem
kutrów) posiada³y, podobnie jak statki handlo-
we, zabudowany pok³ad, umo¿liwiaj¹cy odby-
wanie znacznie odleglejszych rejsów po³owo-
wych. Szwedzi stosowali do po³owu
nieznane dotychczas wœród naszych
rybaków p³awnice dryfuj¹ce. £owi¹c
z ich u¿yciem w niedu¿ej odleg³oœci od
helskiego brzegu - jak napisa³a ówcze-
sna prasa lokalna - pustoszyli oni ³awi-
ce ³ososi. Po³owy te musia³y przynieœæ
rzeczywiœcie dobre rezultaty, poniewa¿
w roku nastêpnym pojawi³o siê na hel-
skich ³owiskach ju¿ 17 szwedzkich
i duñskich kutrów, w œlad za którymi
przyp³ynê³y równie¿ nowoczesne jed-
nostki z zachodniej czêœci niemieckiego
wybrze¿a Ba³tyku.

Obce jednostki, wykorzystuj¹c pru-
sk¹ ustawê o rybo³ówstwie z roku 1874,
która zezwala³a na jego uprawianie bez
ograniczeñ terytorialnych, przybywa³y
do Helu, wypieraj¹c z dotychczaso-
wych - stanowionych zwyczajowo
- ³owisk, lokalnych rybaków. Helanie
niekiedy nie mogli znaleŸæ dla siebie do-
brego miejsca, a ich sieci by³y czêsto
przez obcych rybaków przek³adane, ciê-
te lub nawet kradzione. Dlatego w³adze
naszej miejscowoœci apelowa³y do rz¹-
du o zmianê niekorzystnej dla nich usta-
wy. Przynosi³o to jednak mierny sku-
tek  W koñcu stwierdzono, ¿e jedynym
ratunkiem jest opanowanie nowocze-
snych metod po³owu. Rz¹d pruski przy-
szed³ rybakom z pomoc¹, udzielaj¹c
niskooprocentowanych kredytów na
zakup kutrów i nowoczesnych sieci.
Dziêki temu, na prze³omie roku 1890/91,
po raz pierwszy rybacy helscy rozpo-
czêli po³owy kutrami z zastosowaniem
³ososiowych p³awnic dryfuj¹cych. Przy
okazji zakupili niestosowane tu wczeœniej sieci
stawne do zimowego po³owu œledzi, tzw. mance.
Zast¹pi³y one stopniowo powszechnie stoso-
wane tu dotychczas niewody ³ososiowe i œle-
dziowe. Od tego momentu rozpocz¹³ siê zanik
maszoperii, organizowanych do po³owu tych
ryb - zespo³owe rybo³ówstwo zachowa³o siê
jedynie przy po³owach wêgorzy za pomoc¹ ¿a-
ków. W ten sposób zakoñczony zosta³ d³ugi,
trwaj¹cy bowiem blisko 500 lat okres dominacji
rybo³ówstwa brzegowego w Helu. Zosta³o ono
wyparte przez znacznie efektywniejsze rybo-
³ówstwo dalekomorskie, które nie sprzyja³o jed-
nak utrzymywaniu dawnych zwyczajów i wiêzi
lokalnych.

Na wodach Zatoki Gdañskiej próby wpro-
wadzenia rybo³ówstwa dalekomorskiego roz-
poczê³y siê nieco wczeœniej, bo w latach 1867 -
1870. wówczas to powsta³a gdañska spó³ka
"Ba³tyckie Towarzystwo Rybackie", której ce-
lem by³ rozwój tutejszego rybo³ówstwa przez
wykorzystanie nowoczesnych technik po³owo-
wych. Przy wsparciu Zachodniopruskiego
Zwi¹zku Rybaków, jesieni¹ 1888 roku zakupiono

du¿¹, norwesk¹ ³ódŸ po³owow¹ dla rybaka
Marohla z Karwieñskich B³ot. W roku 1890 uzy-
ska³ on ca³kiem niez³e po³owy, stosuj¹c sieci dry-
fuj¹ce. Jak siê jednak okaza³o, rybacy szwedzcy
i duñscy osi¹gali w tym samym czasie znacznie
lepsze rezultaty, u¿ywaj¹c mniejszych i tañszych
jednostek. Jak stwierdzono, norweski kuter by³
po prostu za du¿y i za szybki, przez co sieci za
nim p³yn¹ce czêsto zwija³y siê, uniemo¿liwiaj¹c
skuteczny po³ów.

Jak ju¿ wspominaliœmy, pierwsze kutry za-
kupione zosta³y przez helskich rybaków w roku
1890. Piêciu obywateli naszej osady odkupi³o
od Szwedów dwa kutry oraz u¿ywane przez
nich sieci. Jednostki te kosztowa³y 1200 i 1500

marek. Z ich u¿yciem, w kwietniu 1890 r., roz-
poczêli po³ów ryb w nowy, bardzo wydajny
sposób. Konkurencja by³a jednak bardzo du¿a.
W tym samym roku w  przy Helu ³owi³y dwa
kutry z zachodnich Prus, dwa z Ustki, cztery z
Pilawy oraz osiem jednostek duñskich i szwedz-
kich. W roku nastêpnym pojawi³y siê a¿ dwa-
dzieœcia cztery kutry z Pomorza Zachodniego i
dwanaœcie z innych krajów. W rekordowym roku

1892 liczba ta wzros³a do 51 jednostek
z Prus Zachodnich i 80 obcych. W roku
1893 odnotowano na helskich ³owiskach
35 kutrów duñskich i szwedzkich, 23
z Pilawy, 20 z Ustki i 15 z Dar³owa.
To by³a ju¿ bardzo pokaŸna flotylla
rybacka. Wartoœæ z³apanych w tych
latach przy Helu ryb wynosi³a:

1891 = 37000 M
1892 = 70000 M
1893 = 300000 M
1894 = 85000 M
Dochód roczny przypadaj¹cy na po-

³awiaj¹c¹ przy Helu jednostkê, kszta³-
towa³ siê wówczas nastêpuj¹co:

1891 = 1600 M
1892 = 1000 M
1893 = 1500 M
1894 = 400 M
1895 = 200 M
Widaæ wyraŸnie, ¿e od roku 1894

op³acalnoœæ po³owów uleg³a du¿emu
spadkowi. Przyczynê takiego stanu
upatrywano najczêœciej w znacznym
przetrzebieniu ryb przez nowoczesny
sprzêt po³owowy oraz w nienajlep-
szych warunkach atmosferycznych.
Niektórzy rybacy uwa¿ali równie¿,
¿e Ÿle na iloœæ ryb wp³ywa wzrastaj¹cy
stale ruch parowców oraz niemieckiej
floty wojennej, a tak¿e zmiana przebiegi
Wis³y, po przekopaniu jej nowego
koryta pod Œwibnem w roku 1895.
•le mia³y wp³yn¹æ równie¿ grube po-
k³ady szlamu, powsta³e przy pog³êbia-
niu Zatoki Puckiej, które zasypa³y pod-
wodne ³¹ki. Teorii by³o wiele - niektóre
doœæ absurdalne - ale wskazywa³y one

na koniecznoœæ prowadzenia systematycznych
obserwacji ichtiologicznych - rybo³ówstwo sta-
wa³o siê bowiem wówczas przemys³em, który
potrzebowa³ przewidywalnych wyników. Póki
co, spadek dochodowoœci po³owów wpêdzi³
w k³opoty rybaków, którzy zaci¹gnêli w tym
czasie po¿yczki na nowy sprzêt. Wczeœniej od-
k³adaj¹c czwart¹ czêœæ dochodu na sp³atê kre-
dytu, rybacy nie mieli problemu ze zwrotem
zobowi¹zania w stosunkowo krótkim czasie.
Teraz ponownie musia³ interweniowaæ rz¹d,
którego troska o dobry stan rybo³ówstwa by³a
wówczas wyraŸnie widoczna.

Jedno z najstarszych zdjêæ helskiego kutra p³awnicowego.
Lata 90, XIX wieku.
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Ju¿ ponad rok, bo od 2 lipca 2002 r., w
naszej gminie obowi¹zuj¹ takie same prze-
pisy prawa, jak w pozosta³ych 2477 gmi-

nach Rzeczypospolitej Polskiej. Po ponad pó³
wieku ograniczenia praw oraz wolnoœci cz³owieka
i obywatela w Helu obowi¹zuje przepis art. 32
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
Wszyscy  s¹  wobec  prawa  równi. Wszyscy
maj¹ prawo do równego traktowania przez
w³adze publiczne. Jak do tego dosz³o?

Rada Miasta Helu, na sesji w dniu 22 listo-
pada 2000 r., podjê³a uchwa³ê o wyst¹pieniu
do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem
o stwierdzenie konstytucyjnoœci przepisów
dekretu z dnia 6 wrzeœnia 1951 r. o obszarach
szczególnie wa¿nych dla obrony kraju oraz roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca
1949 r. o wprowadzeniu ograniczeñ w rejonach
umocnionych: Hel, Red³owo, Sobiesze-
wo, Kêpa Oksywska i Westerplatte.
Przyjêcie tej uchwa³y zosta³o wymuszo-
ne brakiem reakcji na proœby, wyst¹pie-
nia oraz  rozmowy w sprawie uchylenia
restrykcyjnych przepisów z okresu
"zimnej wojny", które nie przystawa³y
do wspó³czesnej rzeczywistoœci. Podej-
mowane ju¿ od roku 1991 próby zain-
teresowania tym problemem najwy¿-
szych w³adz Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym poprzedniego i obecnego Prezy-
denta RP, Marsza³ka Sejmu, Prezesa
Rady Ministrów, senatorów, pos³ów,
Minis t rów Obrony  Narodowej :
Janusza Onyszkiewicza i Bronis³awa
Komorowskiego, nie przynosi³y
¿adnych pozytywnych efektów.
Wszyscy zgadzali siê, ¿e przepisy s¹
archaiczne, ¿e wymagaj¹ nowelizacji, i na tych
stwierdzeniach siê koñczy³o. Po z³o¿eniu wnio-
sku Rady Miasta Helu do Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, ju¿ w trakcie postêpowania, Prezes
Rady Ministrów wprawdzie wnosi³ o orzecze-
nie, ¿e zaskar¿one przepisy s¹ zgodne z Kon-
stytucj¹ RP (!), ale jednoczeœnie wyrazi³ opiniê:
"W ocenie Ministra Obrony Narodowej, ewen-
tualne uchylenie mocy obowi¹zuj¹cej przywo-
³anych na wstêpie przepisów, odnosz¹cych siê
w przewa¿aj¹cej mierze do specyficznej regula-
cji obrotu nieruchomoœciami nie powinno spo-
wodowaæ istotniejszych zak³óceñ w dzia³alno-
œci organów wojskowych, w tym zw³aszcza
Marynarki Wojennej. Rozwa¿ania wymagaæ bê-
dzie jednak celowoœæ wprowadzenia - do prze-
pisów reguluj¹cych problematykê planowania
przestrzennego - zapisów dotycz¹cych ustana-
wiania stref ochronnych wokó³ jednostek woj-
skowych."

W wyroku z dnia 3 lipca 2001 r. Trybuna³
Konstytucyjny orzekaj¹c, ¿e wymienione wy-
¿ej przepisy s¹ niezgodne z art. 2 Konstytucji
RP stwierdzi³ równie¿: "Trybuna³ Konstytucyj-
ny zwraca uwagê, i¿ unormowanie stosunków
prawnych w rejonach strategicznych powinno
uwzglêdniæ wszystkie zasygnalizowane intere-
sy. Zasada demokratycznego pañstwa prawne-
go wyra¿ona w art. 2 Konstytucji zak³ada wy-
wa¿enie tych interesów. ... Oddalenie w czasie
momentu utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktów

uznanych za niezgodne z Konstytucj¹, pozwoli
na przygotowanie regulacji odpowiedniej rangi,
dostosowanej do potrzeb wspó³czesnej obron-
noœci kraju."

Tak jednak siê nie sta³o. Mimo d³ugiego okre-
su czasu na kompleksowe uregulowanie tej ma-
terii, projekt ustawy w wersji przes³anej przez
rz¹d do Sejmu nie ró¿ni³ siê zasadniczo od prze-
pisów uznanych za niekonstytucyjne. Wpraw-
dzie ca³a materia znalaz³a siê w jednym akcie
prawnym o mocy ustawy, ale poza ogranicze-
niem jej dzia³ania wy³¹cznie do obszaru Gminy
Hel oraz wy³¹czenia koniecznoœci uzyskiwania
zgody na pobyt i zamieszkanie, w swej istocie
by³a bardziej restrykcyjna i bardziej niedemo-

kratyczna. W odró¿nieniu od przepisów do-
tychczasowych, sprawy zarówno w pierwszej
jak i w drugiej instancji mia³y rozpatrywaæ organy

wojskowe. Parlament, który powinien uchwa-
laæ prawo, zaj¹³ siê jego tworzeniem. W toku
posiedzeñ komisji sejmowych i senackich do-
konano wielu zmian, m. in. zmieniono  w tytule
i treœci sformu³owania rejon umocniony na ob-

szar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju,

zmieniono organ wojskowy pierwszej instan-
cji z dowódcy garnizonu na dowódcê Marynarki

Wojennej, a organem drugiej instancji ustanowio-
no "cywilnego" Ministra Obrony Narodowej.

W trakcie prac legislacyjnych bez zmian po-
zostawiono przepisy ograniczaj¹ce istotê praw
w³asnoœci w sposób znacznie szerszy ni¿
w przepisach z lat 40. i 50. Nie bardzo wiadomo
na przyk³ad, w jakim celu obowi¹zek uzyskania
zezwolenia na nabycie i przeniesienie prawa
w³asnoœci nieruchomoœci, ustanowienia u¿ytko-
wania wieczystego i jego przeniesienie, ustano-
wienie u¿ytkowania nieruchomoœci, itd. na³o¿o-
no na w³adaj¹cego nieruchomoœci¹ - w przepi-
sach dotychczasowych to ubiegaj¹cy siê
o nabycie, najem lub dzier¿awê, itp. by³ zobo-
wi¹zany do uzyskania zezwolenia w³adzy woj-
skowej.

Projekt ustawy, wbrew Opinii Rz¹dowego
Centrum Legislacji (RCL 10-16/02) z dnia
28 stycznia 2002 r., a tak¿e niezgodnie z  przepi-
sem art. 4 ust. 6, ratyfikowanej przez Rzeczy-
pospolit¹ Polsk¹, Europejskiej Karty Samorz¹-
du Terytorialnego (Lokalnego), nie by³ konsul-
towany ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ przed jego

skierowaniem do Sejmu. By³ za to konsultowa-
ny z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz dowództwami rodza-
jów Si³ Zbrojnych, Komend¹ G³ówn¹ ¯andar-
merii Wojskowej, Inspektoratem Wojskowych
S³u¿b Informacyjnych, Izb¹ Wojskow¹ S¹du
Najwy¿szego i Naczeln¹ Prokuratur¹ Wojskow¹ (!).

W uzasadnieniu projektu ustawy wnioskodawcy
przywo³uj¹ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 3 lipca 2001 r., "który uzna³ za niezgodne
z Konstytucj¹ art. 1 dekretu z dnia 6 wrzeœnia
1951 r. o obszarach szczególnie wa¿nych dla
obrony kraju oraz rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 26 marca 1949 r. o wprowadzeniu
ograniczeñ w rejonach umocnionych Hel,
Red³owo, Sobieszewo, Kêpa Oksywska i We-
sterplatte. Uzasadniaj¹c wyrok, Trybuna³ Kon-
stytucyjny wyraŸnie podkreœli³ formalny cha-

rakter przes³anek, na jakich zosta³o
oparte rozstrzygniêcie, nie neguj¹c
mo¿liwoœci ograniczenia praw kon-
stytucyjnie chronionych przepisami
ustaw statuuj¹cych konkretne pra-
wo". Ale Trybuna³ Konstytucyjny,
okreœlaj¹c datê utraty mocy obowi¹-
zuj¹cej wymienionych przepisów na
dzieñ 2 lipca 2002 r. w celu umo¿li-
wienia przygotowania regulacji praw-
nych odpowiedniej rangi, dostosowa-
nej do potrzeb wspó³czesnych obron-
noœci kraju, nie narzuci³ obowi¹zku
uchwalenia takowych regulacji. Wy-
raŸnie zaœ podkreœli³ koniecznoœæ do-
stosowania tych regulacji (przepisów
prawa)  do  wspó³czesnych potrzeb
obronnoœci. W przypadku Helu ozna-
czaæ to powinno tylko jedno: ca³ko-

wite zniesienie wymienionych ograniczeñ.
Twórcy projektu ustawy poszli jednak inn¹
drog¹. W uzasadnieniu proponowanych ograni-
czeñ w wykonywaniu praw w³asnoœci odwo³ali
siê do dotychczasowych doœwiadczeñ siêgaj¹-
cych jeszcze okresu miêdzywojennego.

Nale¿y wiêc w tym miejscu odnieœæ siê do
aspektów historycznych tych regulacji praw-
nych. Po odzyskaniu w 1918 r. niepodleg³oœci
i uzyskaniu dostêpu do morza w 1920 r., nie
by³o Gdyni, funkcjê portu móg³ jedynie spra-
wowaæ Puck, d³ugoœæ wybrze¿a morskiego wy-
nosi³a oko³o 146 km, w tym 72 km stanowi³y
oba brzegi Pó³wyspu Helskiego. Od strony
zachodniej i od strony wschodniej ta czêœæ Pol-
ski graniczy³a z Niemcami. Dodatkowo by³o
jeszcze Wolne Miasta Gdañsk. (patrz mapka)

W meldunku z 23 lutego 1920 r. do szefa
Departamentu Spraw Morskich, wiceadmira³a
Kazimierza Porêbskiego, dowódca Batalionu
Morskiego, kapitan marynarki Konstanty
Jacynicz informowa³: "Ludnoœæ miejscowa
zamieszkuj¹ca wybrze¿e (oprócz miasta Helu)
dla Pañstwa Polskiego usposobiona dobrze. Ca³a
ludnoœæ poczynaj¹c od granicy Niemiec do mia-
sta Helu jest kaszubska, tylko w mieœcie Helu
na koñcu pó³wyspu zamieszkuje oko³o 1000
Niemców rybaków wrogo usposobionych dla
Polaków ale i to wypowiadaj¹cych doœæ cha-
rakterystyczny frazes: "Jeœli Polska bêdzie nas
zaopatrywa³a w artyku³y, dawa³a dobry zbyt

Pierwszy rok wolnoœci

USTAWA  Z  MINIONEJ  EPOKI

eRKa
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na ryby i nie bêdzie bra³a do wojska - to z przy-
jemnoœci¹ bêdziemy obywatelami polskiemi".
(pisownia oryginalna)

Je¿eli wiêc spojrzymy na mapê z tego okresu,
to musimy zadaæ sobie pytanie: Czy nasi
przodkowie mogli myœleæ o utrzyma-
niu z trudem wywalczonego dostêpu
do morza inaczej, ni¿ buduj¹c umoc-
nienia oraz fortyfikacje na Pó³wyspie
Helskim i tworz¹c rzeczywisty rejon
umocniony? Z wszystkimi wynika-
j¹cymi z tego faktu   konsekwencjami:
wyw³aszczeniami   nieruchomoœci na
cele wojskowe, zakazem wznoszenia
budowli, zahamowaniem rozwoju
gospodarczego i ruchu turystycznego,
osiedlaniem siê i zamieszkaniem za
zgod¹ w³adz wojskowych, ogranicze-
niem pobytu i ruchu osób postronnych,
zawieszeniem trwaj¹cego od ponad
wieku po³¹czenia morskiego Gdañska
z Helem, ograniczeniami w po³owach
ryb, wreszcie wysiedleniem z Helu
osób narodowoœci niemieckiej oraz
osób posiadaj¹cych obywatelstwo
Wolnego Miasta Gdañska. Nasze mia-
sto przypuszczalnie opuœci³a ponad po³owa jego
mieszkañców, w tym 97 obywateli Wolnego
Miasta Gdañska. Prawdopodobnie czêœæ z nich,
posiadaj¹ca obywatelstwo polskie, wyemigro-
wa³a solidaryzuj¹c siê z rodzinami, które zosta³y
zmuszone do wyjazdu.

Historia bywa jednak przewrotna. Z jednej
strony potwierdzi³a s³usznoœæ obaw przed po-
tê¿niej¹cym s¹siadem (Niemcami), z drugiej stro-
ny przyjête plany i koncepcje obrony nie spe³ni-
³y swojego strategicznego znaczenia. Ani
w wojnie obronnej w 1939 r., ani te¿ w  1945 r.,
umocnienia na Pó³wyspie Helskim nie odegra³y

¿adnej istotnej roli. Nale¿y zapytaæ dlaczego?
Znawcy problemu twierdz¹, ¿e umocnienia maj¹
pomóc w walce, nie mog¹ natomiast  zast¹piæ
ani wojsk, ani walki. Linia Maginota tak¿e nie
uchroni³a Francji od klêski w 1940 r.

Wspó³czeœnie Rzeczpospolita Polska posiada
szeroki, niewykorzystany dostêp do Ba³tyku.
Linia brzegowa liczy 788 km d³ugoœci, tj. blisko
6 razy wiêcej ni¿ przed II wojn¹ œwiatow¹.
Nasza morska granica wynosi 528 km. Wokó³
mamy przyjaznych s¹siadów. Z jednymi jesz-
cze nie tak dawno byliœmy razem w Uk³adzie
Warszawskim, z innymi jesteœmy obecnie
w NATO. Po co zatem ten rejon umocniony
w helskiej gminie ?

W dniu 21 marca 2002 r. z nasz kraj zamkn¹³
negocjacje z Uni¹ Europejsk¹ o swobodnym prze-
p³ywie kapita³u i podatkach. W porozumieniu

tym Polska przyjê³a m. in. takie zobowi¹zania:
1. od momentu przyst¹pienia do Unii znie-

sienie ograniczeñ w nabywaniu:
a) ziemi pod inwestycje (³¹cznie z terenami

rekreacyjnymi, jeœli s³u¿¹ do œwiadczenia us³ug
turystycznych),

b) nieruchomoœci, w których na
sta³e zamieszkuj¹ obywatele Unii
Europejskiej,

c) dzia³ek rekreacyjnych, dla tych
obywateli Unii, którzy mieszkaj¹
w Polsce przynajmniej cztery lata;

2. w piêæ lat po przyst¹pieniu do
Unii zniesienie ograniczeñ w nabywa-
niu dzia³ek rekreacyjnych (tzw. dru-
gich domów) dla wszystkich obywa-
teli Unii Europejskiej;

3. w dwanaœcie lat po przyst¹pie-
niu do Unii zniesienie ograniczeñ
w nabywaniu ziemi ornej i lasów (do
tego czasu grunty rolne i lasy mog¹
kupowaæ ci unijni farmerzy, którzy
osobiœcie bêd¹ je uprawiaæ i wczeœniej
wezm¹ je w dzier¿awê przez trzy lata
w województwach po³udniowych
i wschodnich oraz siedem lat w pozo-

sta³ych).
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e nawet nasi ne-

gocjatorzy nie wykazali siê tak¹ determinacj¹
w obronie polskiej ziemi i ograniczeniu swobo-
dy obrotu nieruchomoœciami w stosunkach
z obywatelami Unii Europejskiej, jak rz¹d, Sejm
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, które usi³uj¹
w uchwalonej restrykcyjnej ustawie te ograni-
czenia narzuciæ obywatelom polskim w Helu.

(cdn)

Tadeusz  Klajnert

...warto pamiêtaæ, jaki wk³ad pracy w jego
modernizacjê mieli helscy saperzy z 43 batalio-
nu. To ich zadaniem by³o wykonanie drewnianej
konstrukcji, która obecnie cieszy oko i pozwala
na swobodny i bezpieczny spacer wg³¹b
zatoki. W 1999r Zarz¹d Miasta Jastarnia
i ówczesny burmistrz, M. Struk, podjêli
decyzjê o remoncie i unowoczeœnieniu
mola, bêd¹cego przed³u¿eniem deptaku
w Juracie. Obecne molo jest drugie co do
wielkoœci w Polsce.

Na uroczystoœci oficjalnego otwarcia
obiektu, pami¹tkowymi ksi¹¿kami uho-
norowani zostali równie¿ przedstawi-
ciele MW: dowódca 9 FOW, kontradm.
Andrzej Rosiñski; Szef In¿ynierii Mor-
skiej MW, kmdr dypl. Andrzej Lipiñski;
Szef In¿ynierii Morskiej 9 FOW, kmdr
por. dypl. Lech Wyszyñski; dowódca 43
Batalionu Saperów MW, kmdr ppor. dypl.
Jacek Gabriel. Dowódca 9 FOW wraz
z burmistrzem Jastarni i przedstawiciela-
mi sponsorów dokonali symbolicznego aktu
przeciêcia wstêgi. Zaproszeni goœcie mogli po-
dziwiaæ nowe molo w pe³nej krasie, w blasku
ostatnich promieni zachodz¹cego s³oñca oraz
pierwszych b³ysków œwiate³ szeregu lamp.
Wra¿enie - niezapomniane. Wykonany rêkoma

SPACERUJ¥C PO MOLO W JURACIE...
saperów z Helu- Boru pomost, przez d³ugie lata
bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom Juraty i turystom,
wzbudzaj¹c zachwyt. Przemin¹ ludzie i pamiêæ
o nich, dzie³o pozostanie...

W "Dzienniku Ba³tyckim" pojawi³ siê zjadli-
wy artyku³, kwestionuj¹cy zasadnoœæ pracy
saperów. Zdaniem autora, saperzy powinni
budowaæ tylko mostki s³u¿¹ce nastêpnie do wy-
burzenia. Budowa, która przy okazji czemuœ
i komuœ s³u¿y- to ³amanie prawa, bo sensownej

pracy ¿o³nierzom wykonywaæ nie wolno.
Na szczêœcie nie zabrak³o rozs¹dku w³adzom
Jastarni i wojska, dziêki czemu powsta³ obiekt
o znaczeniu u¿ytkowym. W odpowiedzi na

zarzuty burmistrz Jastarni powiedzia³:
"Burmistrz Jastarni zwróci³ siê do Ma-

rynarki Wojennej o pomoc, w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ zamkniêcia i rozbiórki
mola eksploatowanego od 30 lat, naruszo-
nego zimowymi ruchami lodu, zagra¿aj¹-
cego bezpieczeñstwu. Od pocz¹tku by³a
mowa o udziale saperów, którzy w ra-
mach szkolenia, a nie prac spo³ecznych
mieli dokonaæ naprawy czêœci drewnia-
nej. Budowa i rozbiórka pomostów jest
czêœci¹ cyklu ich szkolenia. Fakt, ¿e pra-
ce by³y wykonywane poza jednostk¹,
nie spowodowa³ dodatkowych kosztów
dla Marynarki, gdy¿ Gmina zapewni³a
transport marynarzy. Obecnoœæ Prezy-
denta na Pó³wyspie nie by³a brana pod
uwagê na ¿adnym etapie podejmowania

decyzji o przyst¹pieniu do remontu, ani przy
zwracaniu siê o pomoc do wojska."(www.dzien-
nikbaltycki.pl). Myœlê, ¿e ta wypowiedŸ wy-
starczy za komentarz i zniechêci ³owców sensacji,
którym nawet cudza praca koœci¹ w gardle staje.

V.N.
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W dzisiejszym numerze "Blizy" Przewodnicz¹cy Rady Miasta, p.
Tadeusz Klajnert relacjonuje stan zabiegów w³adz naszego miasta o znie-
sienie ograniczeñ dekretu o rejonie umocnionym, o poszerzenie naszej
obywatelskiej wolnoœci. Walka o tê wolnoœæ rozpoczê³a siê przed wieloma
laty. Pragnê jako czynny uczestnik tych zmagañ, przypomnieæ jej pocz¹t-
ki. Prawdziwie demokratyczne wybory do samorz¹dów terytorialnych
przeprowadzone zosta³y w nowej rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej
27 maja 1990 roku. Hel podzielono na 18 okrêgów wyborczych. W ka¿-
dym na funkcje radnego kandydowa³o po kilka osób z ró¿nych ugrupowañ
i stronnictw politycznych. Powsta³y w styczniu 1990 roku Komitet
Obywatelski "Solidarnoœæ" odniós³ du¿y sukces, obsadzaj¹c ponad 50%
mandatów. 21 czerwca na stanowisko burmistrza miasta radni wybrali
p. Bogus³awê Bia³k, by po pewnym czasie cofn¹æ jej swoje zaufanie;
funkcjê burmistrza obj¹³em w sierpniu 90 roku.

Koniec jednak z personaliami; do sprawy miejskiego KOS-u powrócê
mo¿e przy innej okazji. Teraz o meritum, tzn. o staraniach dot. liberalizacji
dekretu o rejonie umocnionym Hel. Dodaæ muszê, ¿e w tym artykule
opieraæ siê bêdê czêsto na biuletynach KOS-u.

I tak w nr 2 z dn. 01.02.90 czytamy: "W dn. 29 stycznia na rêce Na-
czelnika Miasta z³o¿yliœmy nastêpuj¹cy protest, którego fragmenty pu-
blikujemy... w zwi¹zku z rozformowaniem JW. 1961 i przewidywanym
zajêciem terenu przez ni¹ zajmowanego dla innych jednostek lub innych
instytucji wojskowych, sk³adamy stanowczy protest przeciw takiemu
rozwi¹zaniu i ¿¹damy przekazania tego terenu na cele cywilne pod zarz¹d
Urzêdu Miasta".

W nastêpnym biuletynie donosimy: "informujemy, ¿e zgodnie z nasz¹
intencj¹ UM poczyni³ ju¿ pewne kroki dot. przekazania terenu cypla na
cele cywilne". Na tej samej stronie zamieœciliœmy tak¹ oto zagadkê:

JUTRZENKA WOLNOŒCI

Najbardziej zadrutowane miasto w Polsce... na trzy litery

We wszystkich biuletynach przedstawialiœmy nasze postulaty, infor-
mowaliœmy o poczynaniach w³adz miasta, monitorowaliœmy, ponaglali-

œmy, zreszt¹ nie tylko my. Przypomnieæ trzeba interwencje niektórych
radnych, np. Jerzego Tomasika czy Iwony Maciejewskiej.

Bardzo silnym, jeœli nie decyduj¹cym, okaza³a siê jednak determinacja
w ¿¹daniu zmian samych mieszkañców. W lutym 90 r. KOS zada³ naszym
obywatelom trzy pytania: czy chcesz odzyskania cypla helskiego dla
wszystkich mieszkañców, wolnego przejazdu drog¹ publiczn¹ do naszego
miasta, ponownego uruchomienia sk³adu opa³owego? Pozytywnych od-
powiedzi otrzymaliœmy ponad 1.000, listy podpisywali wszyscy - rów-
nie¿ kadra z rodzinami. Przy ka¿dym nazwisku adres i podpis. Ludzie
pozbyli siê strachu, po raz pierwszy po wojnie uwierzyli, ¿e coœ zale¿y
od nich.

Przedstawi³em w b. wielkim skrócie inicjatywy KOS-u, niektórych rad-
nych, z braku miejsca nie wspomnia³em o ró¿nych, choæ niezbyt œmia³ych
dzia³aniach w³adz miasta. Intensyfikacja tych poczynañ nast¹pi³a nieco
póŸniej.

Ju¿ 29 czerwca 90 r. przewodnicz¹cy nowej Rady, dr Krawczuk, zwró-
ci³ siê do Sekretarza Stanu w URM z proœb¹ o udzielenie wyjaœnieñ ..."dot.
likwidacji w najbli¿szej przysz³oœci obowi¹zuj¹cych ograniczeñ obejmu-
j¹cych szczególnie ludnoœæ cywiln¹ zamieszka³¹ w obrêbie miasta Hel".

W odpowiedzi Minister Obrony Narodowej poinformowa³ o dotych-
czasowych inicjatywach wojska na rzecz miasta, o decyzjach dot. liberali-
zacji ograniczeñ ruchu osobowego i ko³owego na trasie Jurata - Hel,
o projektowanej nowelizacji aktów wykonawczych dot. obszarów szcze-
gólnie wa¿nych dla obronnoœci kraju itp. itd.  PóŸniej by³o jeszcze kilka
innych wyst¹pieñ - z równie uprzejmymi odpowiedziami i obietnicami.

Wreszcie Rada i zarz¹d  21 lutego 1991 r. zwróci³y siê do Prezydenta
Lecha Wa³êsy z memoria³em w sprawie zniesienia dekretu o rejonie umoc-
nionym Hel. W memoriale przedstawiliœmy szczegó³owo wszystkie ogra-
niczenia w rozwoju miasta, jakie powoduje ten dekret. W odpowiedzi
Minister Stanu Lech Kaczyñski w imieniu Prezydenta Wa³êsy zaj¹³ stano-
wisko zgodne z postulatami Ministerstwa Obrony Narodowej, nakazuj¹-
ce w³adzom samorz¹du helskiego szukania rozwi¹zañ trapi¹cych nas pro-
blemów wy³¹cznie w drodze porozumienia z w³adzami wojskowymi. By³o
to wywa¿anie otwieranych przez nas drzwi. Win¹ za powsta³e konflikty
obci¹¿ono nas. To by³o oczywiste nieporozumienie - nie chcieliœmy prze-
cie¿ wyganiaæ wojska z Helu. Oceniaj¹c jedynie, jak siê dziœ okaza³o bar-
dzo realistycznie, ¿e nie tylko wtedy, ale i w dalszej przysz³oœci nie grozi
nam konflikt wojenny na du¿¹ skalê, chcieliœmy jedynie wygrywaæ pokój,
wygrywaæ wspólnie. To w najwiêkszym skrócie ca³a nasza filozofia
i praktyka naszego postêpowania. Ale po takiej reprymendzie opad³y
nam rêce.

Wprawdzie odzyskaliœmy od wojska 18 ha terenów leœnych, zniknê³y
niektóre p³oty i bramy, czêœciowo otwarto drogê do Helu, ale w sprawach
najwa¿niejszych nie posunêliœmy siê wtedy o krok.

Dziœ w³adze helskie s¹ w swoich staraniach w lepszej sytuacji - odczu-
waj¹ ¿yczliwoœæ Prezydenta Kwaœniewskiego. Dziœ nikt nie odwa¿y siê
u¿yæ na sesji Rady Miasta argumentu: "bez mojego pozwolenia nie wolno
w tym mieœcie wbiæ gwoŸdzia w p³ot". Niegdyœ przegrane potyczki kon-
tynuuj¹ nowa Rada i Zarz¹d naszego - prawie ju¿ wolnego miasteczka.
¯yczê im powodzenia w tych staraniach.

Emerytowany burmistrz Helu
Sylwester Ostrowicki

W dniu 12  sierpnia  br. do  Rady  Miasta  Helu  wp³ynê³o pismo
dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, pana kontradmira³a Andrzeja
Rosiñskiego, nastêpuj¹cej treœci:

"W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców i turystów prze-
bywaj¹cych w Helu terenami wojskowymi znajduj¹cymi siê na tzw. "cy-
plu", uprzejmie informujê, ¿e dowódca MW RP wyrazi³ zgodê na przed-
stawienie propozycji w³adzom samorz¹dowym Helu nieodp³atnego udo-
stêpnienia w/w terenu (droga g³ówna na cypel, teren otaczaj¹cy bateriê im.
H. Laskowskiego i pla¿a na cyplu) na cele turystyczne i rekreacyjne.

Koszty przygotowania trasy (budowa ogrodzenia oddzielaj¹cego trasê od
pozosta³ych terenów i obiektów wojskowych) oraz dokonanie stosow-
nych uzgodnieñ z dyrekcj¹ Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i dyrek-
cj¹ Lasów Pañstwowych spoczywa³aby na w³adzach samorz¹dowych
Helu. Bardzo proszê o ustosunkowanie siê do w/w sprawy."

W tym samym dniu wp³yn¹³ te¿ wniosek Zarz¹dcy Komisarycznego
Przedsiêbiorstwa Us³ug Portowych "Koga", pani Joanny Kosiñskiej,
o podjêcie przez Radê Miasta Helu uchwa³y w zakresie zadeklarowania

przyst¹pienia do spó³ki prawa handlowego zarz¹dzaj¹cego Morskim

Portem Rybackim w Helu na zasadach wniesienia aportu w postaci

nieruchomoœci Centrum Pierwszej Sprzeda¿y Ryb i Kompleksu Obs³ugi

Turystycznej.

Rada Miasta Helu zajmie siê tymi sprawami ju¿ na najbli¿szej sesji,
w dniu 27 sierpnia br.

DOBRE
WIADOMOŒCI
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Ostatnio obserwuje siê  u goœci przybywaj¹cych na nasze Wybrze¿e
pozytywne zjawisko. Przyje¿d¿aj¹ z w³asnymi rowerami lub korzystaj¹
z licznych wypo¿yczalni w oœrodkach wczasowych i prywatnych. Ta
forma wypoczynku godna jest pochwa³y, co najmniej z dwóch wzglêdów
- ekologicznego, bo nie u¿ywaj¹c samochodu nie zanieczyszczaj¹ spalina-
mi œrodowiska oraz zdrowotnego - bo pracuj¹ miêœnie ca³ego organizmu
i p³uca równie¿.

Jad¹c parokrotnie na trasie Jurata - Hel, mija³em wielu rowerzystów,
pojedynczych i grupowych. Podczas jednego przejazdu naliczy³em po-
nad dwadzieœcia jednoœladów w ruchu. Wydawa³oby siê, ¿e tylko przy-
klasn¹æ takiemu zjawisku. Niestety, z du¿ym zastrze¿eniem, ¿e nie bêd¹
jeŸdziæ po tej niezbyt szerokiej drodze, w dodatku nie maj¹cej poboczy,
za to du¿o zakrêtów.

Przy natê¿onym ruchu w obie strony, czêsto trzeba zwalniaæ przy
wyprzedzaniu rowerzysty i zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Z trudem
da siê wyprzedziæ przy wymijaniu siê samochodów osobowych, ale bez
zachowania metrowej odleg³oœci od rowerzysty, wymaganej kodeksem
drogowym. Nie da siê natomiast tego zrobiæ przy wymijaniu siê z autobu-
sem lub samochodem ciê¿arowym, tym bardziej, gdy jad¹ w korku t¹
w¹sk¹ drog¹ z ograniczon¹ widocznoœci¹ na zakrêtach.

Nasuwa siê retoryczne pytanie - a którêdy maj¹ jeŸdziæ rowerzyœci? S¹
takimi samymi u¿ytkownikami dróg jak kierowcy samochodów i maj¹
takie same prawa, stwarzaj¹ utrudnienia w ruchu, ale to nie do nich nale¿y
rozwi¹zanie tego problemu. Winny siê tym zaj¹æ lokalne samorz¹dy.
W tym konkretnym przypadku rozwi¹zaniem by³aby œcie¿ka rowerowa
na ca³ej trasie Hel - Jurata. Poprzedni burmistrz Jastarni wybudowa³ spo-
ry odcinek œcie¿ki rowerowej od Juraty do KuŸnicy. Wspania³ym przed-
³u¿eniem tej trasy by³by odcinek Hel - Jurata, ku zadowoleniu rowerzy-
stów i podniesieniu bezpieczeñstwa jazdy.

Zdajê sobie sprawê z pewnych trudnoœci i to nie tylko finansowych.
Teren jest mocno zalesiony, a ponadto we w³adaniu wojska i lasów pañ-
stwowych. Myœlê jednak, ¿e przy dobrej woli i chêci zainteresowanych
stron, mo¿na siê dogadaæ i inwestycje zrealizowaæ.

Œcie¿kê rowerow¹ mo¿na wykonaæ bez naruszenia drzewostanu, a mia-
nowicie po obu stronach drogi s¹ przesieki przeciwpo¿arowe, idealnie
nadaj¹ce siê na tak¹ œcie¿kê. Przypuszczam, ¿e Nadleœnictwo nie mia³oby
nic przeciwko ich wykorzystaniu. Dalej spe³nia³yby swoj¹ rolê i nie trzeba
by co roku ich odnawiaæ. Nie ucierpia³aby równie¿ zieleñ naszego lasu.

Boles³aw Kozie³

Rowerzysta
na drodze

W lipcu br. ukaza³ siê, wydany przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu",
kolejny "Rocznik Helski" oznaczony numerem II/2003. Jego zawartoœæ
stanowi¹ g³ównie referaty wyg³oszone podczas LXXVII Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego, jaki odby³ siê na Pó³wyspie Helskim
w czerwcu 2001 roku. Spotkanie to - pierwsze w naszym rejonie w ponad
100-letniej   historii Towarzystwa - poœwiêcone by³o kulturze ludowej
mieszkañców naszego wybrze¿a. Iloœæ prac etnograficznych poœwiêco-
nych Pó³wyspowi Helskiemu nie jest zbyt imponuj¹ca, dlatego cieszy
fakt, ¿e otrzymaliœmy do r¹k kolejny zbiór prac przybli¿aj¹cy tradycyjn¹
kulturê naszego regionu. Autorzy zamieszczonych artyku³ów w du¿ej
czêœci zaliczani s¹ do wybitnych znawców tematyki: obok profesorów
Synaka, Borzyszkowskiego, Tredera i Perszona,  znajduj¹ siê w roczniku
prace "pragmatyków" z Pó³wyspu: Ewy Kownackiej, Antoniego Konkela,
pisz¹cego te s³owa i innych. Zapraszamy do lektury. W naszym mieœcie
nowy "rocznik" mo¿na zakupiæ w siedzibie helskiego Oddzia³u ZKP oraz
w sklepie p. Ryszarda Kretkiewicza przy helskim "fokarium".

M.K.

NOWY  ROCZNIK  HELSKI

Wodny policjant... Kajakiem do latarni
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SAPERZY
43 BATALIONU

W 1965 r.  u tworzono 9 FOW w Helu,
a w 1969 r. powo³ano organiczny pododdzia³
flotylli - 43 Kompaniê Saperów, JW. 1832.
6.09.1969 r. przyby³a do Helu - Boru grupa
przygotowawcza, kierowana przez podoficera
zawodowego, Czes³awa Puchalskiego. ¯o³nie-
rze zastali opustosza³e, zniszczone baraki miesz-
kalne z niesprawn¹ infrastruktur¹ i nieczynny-
mi piecami. Kuchnia i sto³ówka ¿o³nierska by³a
w op³akanym stanie, a woda, mimo spe³niania
oficjalnych wymogów sanitarnych, praktycznie
nie nadawa³a siê do picia. Baza techniczna i re-
montowa to zrujnowane gara¿e z ciekn¹cymi
dachami, piaszczyste, nieutwardzone place
i drogi wewnêtrzne, wys³u¿ony sprzêt, w  wiêk-
szoœci niesprawny, koniecznoœæ dokonywania
napraw w Helu (brak w³asnego warsztatu). Za-
plecze socjalne stanowi³ jeden barak mieszkal-
ny, w pozosta³ych obiektach stacjonowa³y: pod-
oddzia³ jednostki budowlanej, wznosz¹cej oœro-
dek wypoczynkowy Rady Ministrów w Jura-
cie oraz pododdzia³ wartowniczy. Przejêty
przez saperów kompleks koszarowy wybudo-
wano w latach '50 dla pododdzia³ów obrony
desantowej, wyposa¿onych w "koñski" sprzêt
je¿d¿¹cy. St¹d stajnie, przeznaczone póŸniej na
gara¿e i brak utwardzonych dróg, niepotrzeb-
nych konnym pojazdom. Ogromne trudnoœci
helskiej jednostki saperskiej zmusi³y do prze-
prowadzenia remontu generalnego (I faza w
1977- 1979). Jednostka zaczê³a funkcjonowaæ
od 1.01.1970r., prowadz¹c w latach siedemdzie-
si¹tych szkolenie bojowe i prace budowlane.
Dziêki saperom w garnizonie Hel przyby³o wiele
obiektów szkoleniowych (strzelnica, rzutnia gra-
natów, itp.). Si³ami jednostki wzniesiono pomnik
Obroñcom Helu i granitowy monument, upa-
miêtniaj¹cy czyny Wichra, B³yskawicy, Gromu
i Burzy, w Gdyni, przy Skwerze Koœciuszki.

Od 30.06.1981 r. 43 ksap zosta³a przemiano-
wana na 43 Batalion Saperów 9 FOW. Pod rz¹-
dami kpt. mar. Januarego Kuca jednostka
wzbogaci³a siê o morskie parki pontonowe t.
PPM- 71 wraz z mobilnymi kutrami holowni-
czymi, spycharki szybkobie¿ne o du¿ej wy-
dajnoœci t. BAT - M, sprzêt do wydobywania
i oczyszczania wody, mosty towarzysz¹ce, no-
woczesne spycharki wolnobie¿ne, transportery
p³ywaj¹ce t. PTS-M i wiele sprzêtu. Codzienn¹
prac¹ helskich saperów ustawiano zapory in¿y-
nieryjne, budowano polowe obiekty fortyfika-
cyjne, zabezpieczano za³adunek i wy³adunek

techniki niep³ywaj¹cej z nieprzygotowanego
brzegu, budowano przystanie tymczasowe.
Wa¿niejsze zadania, które utrwali³y siê w pa-
miêci, to np. likwidacja skutków powodzi
w kuŸnicy w 1982 r., budowa pomostów w Go-
³ubiu i Pucku - 1985-1999, budowa mostu ni-
skowodnego dla gminy Krokowa i Ustka, urz¹-
dzenie skansenu przy klubie Garnizonowym,
usuwanie skutków tragedii po wybuchu gazu
w wie¿owcu w Gdañsku - 1994, prace wybu-
rzeniowe i budowlane w obiekcie baterii z II
wojny œwiatowej w Helu, przygotowanie tere-
nu pod budowê filharmonii w Gdañsku - Wyspa
Spichrzów, remont molo w Juracie. Batalionem
kolejno dowodzili: kpt.mar. January Kuc (1981-
1988); kpt.mar. Grzegorz Wróbel (1988-1990),
kpt. mar. Lech Wyszyñski (1990-1993), kmdr
ppor. Roman Bluj (1993- 2000). Od 2000 r. obo-
wi¹zki dowódcy pe³ni kmdr ppor. Jacek Gabriel.
Do znanych postaci, które na trwa³e zapisa³y
siê na kartach historii jednostki i w pamiêci po-
koleñ saperów, nale¿¹: Witold Chilarzewski,
Kazimierz Stanisz, Eugeniusz Rowiñski, Romuald
Nowak i wielu innych. Od pocz¹tku 2001 r. dzia³a
przy jednostce ko³o Stowarzyszenia Saperów
Polskich, jedno z pierwszych w Polsce.

WOJSKOWA STRA¯
PO¯ARNA W AKCJI
Jednym z powodów do dumy helskiego bata-

lionu jest wojskowa stra¿ po¿arna. Za³ogê two-
rz¹: Marcin Degórski, Krzysztof Szymonowicz,
Wies³aw Drewek - s³u¿ba nadterminowa. Ju¿
w czerwcu nie mogli narzekaæ na nudê - wezwa-
nia zdarza³y siê wielokrotnie, najczêœciej p³on¹³
las (7 alarmów). Sezon turystyczny to dla stra-
¿aków wyj¹tkowo "gor¹cy" okres. Spokojniej
bêdzie jesieni¹ i zim¹, wtedy przyjdzie czas na
naprawy i konserwacjê sprzêtu. Sam sprzêt-
godny zazdroœci, nowoczesny, przewy¿sza kla-
s¹ wszystkie inne stra¿e wojskowe. Szybkoœæ
reagowania - w ci¹gu 2 minut od otrzymania
sygna³u wóz w pe³nej gotowoœci sta³ ju¿ w bra-
mie jednostki! ̄ o³nierze opowiadaj¹ o swej s³u¿-
bie: "...kiedy s³yszy siê wezwanie, skacze adre-
nalina, natychmiast ka¿dy musi znaleŸæ siê na
swoim miejscu, gotowy do akcji. Nie wiadomo,
czego siê mo¿na spodziewaæ, zw³aszcza helskie
lasy pe³ne s¹ niespodzianek. Mamy dobry sprzêt,
odpowiednie zabezpieczenie- he³my, ubranie
z niepalnych materia³ów, ale zawsze istnieje
ryzyko. To niebezpieczeñstwo, to zagro¿enie, ale
i przygoda, pokonanie samego siebie i ¿ywio³u,
zwyciêstwo nad ogniem to powód do dumy."
Podkreœlaj¹ koniecznoœæ wspó³pracy, zgrania,

zaufania, ¿e ten obok nie zostawi, wykona swo-
je zadanie, pomo¿e. Tu nie miejsce na solowe
wystêpy- liczy siê dzia³anie zespo³u, tylko
sprawna grupa ma szanse powodzenia. Sekcja
sk³ada siê z 6 osób: dowódcy, 2 zespo³ów dwu-
osobowych (przodownik i pomocnik) oraz kie-
rowcy. Stra¿acy z Hel-Boru marz¹ o tym, by
mieæ mniej wezwañ, za to wiêcej przepustek,
mo¿e wiêkszy stan osobowy. Gdy daje o  sobie
znaæ zmêczenie i têsknota za najbli¿szymi, trud-
no wytrwaæ. Jak ciê¿ka jest walka z ogniem,
helanie mogli siê przekonaæ podczas wielkiego
po¿aru lasu w czerwcu. Oprócz wojska i hel-
skiej OSP w akcji bra³y udzia³ jednostki kilkuna-
stu stra¿y, mimo to po¿ar trudno by³o zatrzy-
maæ. Sp³onê³o wiele hektarów lasu. "Ogieñ
wierzcho³kowy, wysokie p³omienie, piach, dym,
gor¹co, pr¹d wody, nie ma widocznoœci, co chwi-
la jakieœ niewybuchy detonowa³y. Dowo¿ono
wodê, na pomoc przylecia³ samolot, odgradza-
j¹c od strony lasu. Gaszenie utrudnia³ wiatr,
ale w koñcu daliœmy radê"- tak wspominaj¹
udan¹ akcjê stra¿acy. Wielogodzinny wysi³ek raz
jeszcze zakoñczy³ siê sukcesem. Po szalej¹cym
¿ywiole pozosta³y zgliszcza: spalone drzewa
i kosodrzewina, jak wyrzut wyci¹gaj¹ca czarne,
spopiela³e ramiona ku górze. Ogromna po³aæ
Parku Krajobrazowego zamieni³a siê w ponure,
przera¿aj¹ce cmentarzysko. Warto je zobaczyæ-
choæby po to, by pojawi³a siê refleksja, gdy
przyjdzie ochota rzuciæ niedopa³ek czy pozo-
stawiæ butelkê na polanie... Las roœnie d³ugo,
p³onie bardzo szybko.

V. Nowak cz. II

Stra¿acy nara¿aj¹ ¿ycie, by likwidowaæ skut-
ki czyjejœ bezmyœlnoœci, nieuwagi, beztroski.
Ich bohaterstwo jest najczêœciej bezimienne.
Mo¿emy im jednak podziêkowaæ- zachowanie
ostro¿noœci przez nas pozwoli im na chwilê
odpoczynku, na który zas³u¿yli.

SAPERZY W SZKOLE....
Ju¿ nied³ugo pocz¹tek nowego roku szkolnego

-  równie¿ dla przysz³ej kadry podoficerskiej
i oficerskiej. W sierpniu koñcz¹ swoje ostatnie
wakacje absolwenci studiów i rozpoczynaj¹ s³u¿-
bê w jednostkach. Gdzie kszta³ci siê kadra?
WY¯SZA SZKO£A OFICERSKA WOJSK
L¥DOWYCH zapewnia kszta³cenie kadr ofi-
cerskich Si³ Zbrojnych RP dla potrzeb Wojsk
L¹dowych w korpusach osobowych: ogólno-
wojskowym, rakietowym i artylerii, ³¹czno-
œci obrony przeciwchemicznej logistyki, prze-
ciwlotniczym.

Dla ambitnych s¹ mo¿liwe inne sposoby po-
szerzenia wiedzy w formie: studiów równole-
g³ych na innych uczelniach; studiów indywi-
dualnych z poszerzaniem wiedzy; studiów wg
indywidualnych programów kszta³cenia
(umo¿liwiaj¹cych ukoñczenie szko³y w okresie
krótszym ni¿ zak³ada program).  Studia trwaj¹
4 lata i podzielone s¹ na 8 semestrów. Podchor¹-
¿owie odbywaj¹ 2-3 praktyki dowódcze w jed-
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nostkach wojskowych. Na obozach szkolenio-
wych mog¹ zdobyæ dodatkowe kwalifikacje: jaz-
dy konnej, ¿eglarstwa, wspinaczki wysokogór-
skiej, p³etwo- nurkowania itp.

Uczelnia zapewnia podchor¹¿ym odpowied-
nie warunki socjalno-bytowe, kulturalne a tak¿e
mo¿liwoœæ rozwijania indywidualnych zdolno-
œci, pasji i zami³owañ.

ABSOLWENCI WSOWL¹d, po zdaniu egza-
minu dyplomowego mianowani s¹ na stopieñ
podporucznika, otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia
wy¿szych studiów zawodowych i uzyskuj¹
tytu³ in¿yniera okreœlonej specjalnoœci. W cza-
sie dalszej s³u¿by stworzone s¹ tak¿e warunki
do podnoszenia kwalifikacji w ramach studiów
II stopnia, podyplomowych i doktoranckich
zarówno w uczelniach wojskowych jak i cywilnych
w kraju i za granic¹.  (http://www.wso.wroc.pl)

PROMOCJA
OFICERSKA 2003
28.06.03, podczas uroczystej promocji na

pierwszy stopieñ oficerski, gwiazdki otrzyma-
³o 378 absolwentów WSWL¹d i 43 ¿o³nierzy
zawodowych (podoficer i chor¹¿owie - absol-
wenci uczelni cywilnych i kursu oficerskiego).
- 222 absolwentów wybra³o drogê dalszej edu-
kacji w ramach uzupe³niaj¹cych studiów magi-
sterskich (Akademia Obrony Narodowej, Poli-
technika Wroc³awska, Uniwersytet im. A, Mic-
kiewicza w Poznaniu, a 156 zosta³o przydzielo-
nych do s³u¿by wojskowej w jednostkach na
terenie ca³ego kraju -12.Brygady Zmechanizo-
wanej w Szczecinie, 6. Bryg. Desant.-Szturm.
w Krakowie, 20. Brygady Zmech. w Bartoszy-
cach, 15. BZ w Gi¿ycku, do Kawalerii Powietrz-
nej w Tomaszowie Mazowieckim.

Jednym z tegorocznych absolwentów WSW-
L¹d. jest mieszkaniec naszego miasta - ppor. mgr
Krzysztof Budzisz. "Krzysiek da³ siê poznaæ
z bardzo dobrej strony: odpowiedzialny, opa-
nowany, sumienny, kole¿eñski - tak mo¿na po-
wiedzieæ o naszym absolwencie. W trakcie stu-
diów w Uczelni uzyska³ œredni¹ ocen 4,39 i za-
j¹³ wysok¹ lokatê. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e studio-
wa³ równolegle na AWF we Wroc³awiu (jako
jeden z 24podchor¹¿ych Wydzia³u Wojsk Zme-
chanizowanych) i tym samym posiada tytu³
magistra-wcale nieŸle. Mia³ naprawdê sporo
dodatkowych obowi¹zków wyp³ywaj¹cych z fak-
tu studiowania na dwóch uczelniach równole-
gle. Dodaj¹c do tego specyfikê s³u¿by wojskowej
(mia³ przecie¿ warty, s³u¿by w pododdziale)trzeba
powiedzieæ, ze to po prostu PORZ¥DNY
GOŒÆ!"- tak mówi o helaninie oficer prasowy
szko³y, por. mgr Krzysztof Pla¿uk.

AKADEMIA MARYNARKI
WOJENNEJ W GDYNI
Od paŸdziernika 2003 r. dla kandydatów na

¿o³nierzy zawodowych prowadzi siê tylko stu-
dia wy¿sze, które trwaj¹ 5 lat. Po ukoñczeniu
studiów absolwenci Akademii Marynarki Wojennej

otrzymuj¹ tytu³ zawodowy magistra in¿yniera,
promowani s¹ na stopieñ podporucznika mary-
narki i wyznaczani na stanowiska s³u¿bowe na
okrêtach Marynarki Wojennej - zgodnie z ukoñ-
czonym kierunkiem studiów:

KIERUNEK  NAWIGACJA
- SPECJALNOŒÆ:
·  eksploatacja okrêtowych systemów po-

k³adowych - absolwent tej specjalnoœci otrzy-
muje dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych
i tytu³ magistra in¿yniera nawigatora;

·  morskie systemy informacyjne - absol-
went tej specjalnoœci otrzymuje dyplom ukoñ-
czenia studiów wy¿szych i tytu³ magistra in¿y-
niera nawigatora.

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA
MASZYN

- SPECJALNOŒÆ:
·  eksploatacja si³owni okrêtowych - absol-

went tej specjalnoœci otrzymuje dyplom ukoñ-
czenia studiów wy¿szych i tytu³ magistra in¿y-
niera mechanika okrêtowego;

· eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych - ab-
solwent tej specjalnoœci otrzymuje dyplom ukoñ-
czenia studiów wy¿szych i tytu³ magistra in¿y-
niera mechanika okrêtowego

Akademia prowadzi kursy, m.in
· doskonal¹ce (podyplomowe) dla oficerów

w specjalnoœciach marynarki wojennej, szcze-
gólnie z zakresu taktyki, sztuki operacyjnej
i wykorzystania uzbrojenia;

· operatorów radarowych i obs³ugi ARPA;
· dla hydrografów - klasy  "A"  i  "B";
· u¿ytkowników satelitarnych systemów na-

wigacyjnych GPS;
· operatorów GMDSS;
· jêzykowe w ramach Oœrodka Doskonalenia

Jêzyków Marynarki Wojennej;
· ochrony przeciwpo¿arowej

PROMOCJA:
28 czerwca br. odby³a siê uroczysta promo-

cja na pierwszy stopieñ oficerski tegorocznych
absolwentów AMW. Mia³a ona wyj¹tkowy cha-
rakter, bowiem stanowi³a jeden z wa¿nych punk-
tów programu obchodów jubileuszu 85-lecia
morskiego rodzaju si³ zbrojnych. po raz pierw-
szy w historii szkolnictwa Marynarki Wojennej
RP, wœród nowo promowanych znalaz³y siê trzy
panie. (http:// www.amw.gdynia.pl)

foto z archiwum JW

UWAGA, NIEWYBUCHY!
W helskich lasach wci¹¿ kryje siê ich wiele. Nie

pomagaj¹ apele i przestrogi, nie uczy przyk³ad tych,
co stracili zdrowie lub ¿ycie - wci¹¿ poszukiwacze
z wykrywaczami metali ryzykuj¹, nazywaj¹c bez-
myœln¹ brawurê odwag¹. Jeœli maj¹ doœæ rozs¹dku,
by zostawiæ w spokoju podejrzane znalezisko, czê-
sto brakuje go ju¿, by powiadomiæ specjalistów.
Wykopany niewypa³, pozostawiony w lesie, to
œmieræ przypadkowego cz³owieka. Telefon z in-
formacj¹- to niewielka cena za ludzkie ¿ycie. Nie
b¹dŸ obojêtny, zareaguj!

NA MORZU:
gdy zauwa¿ysz plamê ropy: powiadom na-

tychmiast przez radio instytucje administracji
morskiej (Urzêdy Morskie, kapitanaty lub bosma-
naty portów). Postaraj siê przekazaæ przez radio
mo¿liwie dok³adn¹ pozycjê, okreœliæ rozmiar i kie-
runek jej przemieszczania siê,

gdy natrafisz na niebezpieczny obiekt pod-
czas prac podwodnych: powiadom natychmiast
przez radio instytucje administracji morskiej (Urzê-
dy Morskie, kapitanaty lub bosmanaty portów).
Wstrzymaj prace i wy³¹cz urz¹dzenia mog¹ce spo-
wodowaæ fizyczn¹ ingerencjê znalezionego obiek-
tu. Pamiêtaj, ¿e mo¿e to byæ bojowy materia³ wy-
buchowy lub chemiczny jeszcze z II wojny œwiato-
wej. Rozwa¿ mo¿liwoœæ ewakuacji za³ogi

je¿eli podczas po³owu ryb ci¹gniesz w sie-
ciach nieznany przedmiot: powiadom natych-
miast przez radio instytucje administracji morskiej
(Urzêdy Morskie, kapitanaty lub bosmanaty por-
tów). Pamiêtaj, ¿e mo¿e to byæ bojowy materia³
wybuchowy lub chemiczny jeszcze z II wojny œwia-
towej Przerwij po³ów. Okreœl pozycjê i przeka¿ j¹
przez radio do urzêdu morskiego. Rozwa¿ mo¿li-
woœæ odciêcia sieci. Nie podnoœ niczego na pok³ad,
ani nie holuj do portu.

NA L¥DZIE
je¿eli natrafisz na niebezpieczny materia³

lub substancjê na pla¿y: mo¿e to byæ np. ole-
ista substancja, nieznany Ci przedmiot wyrzucony
przez morze albo ptactwo ubrudzone nieznanym
Ci osadem - powiadom natychmiast policjê, stra¿
po¿arn¹ albo Urz¹d Morski czy najbli¿sz¹ placów-
kê ratownictwa wodnego. Niczego nie dotykaj!
Nie pozwól, aby osoby postronne mia³y kontakt
z materia³em.

je¿eli natrafisz na nieznany przedmiot czy
substancjê w lesie lub podczas prac rolnych:
przede wszystkim niczego nie dotykaj. Natych-
miast powiadom policjê i stra¿ po¿arn¹. Ka¿dy
znaleziony przez Ciebie nieznany przedmiot mo¿e
okazaæ siê niebezpieczny dla œrodowiska i bezpo-
œrednio dla ludzi. Przerwij prace na polu - takich
przedmiotów mo¿e byæ wiêcej. Teren musi zostaæ
sprawdzony przez specjalistyczne pododdzia³y sa-
perskie oraz w razie potrzeby tak¿e przez jednost-
ki przeciwchemiczne.
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Nie mogê nie odnieœæ siê do notatki "P.S. Spe-
cjalista ?!?" Pana Wojciecha Mi³osza w H.B. nr
13 (157) z dnia 11.07.03. Pan Wojciech prosi
mnie, abym lepiej sprawdza³ swoje Ÿród³a infor-
macji, poniewa¿ nieprawd¹ jest, ¿e za swoje
publikacje "bierze kasê" - artyku³y publikuje
ca³kowicie za darmo. Otó¿ nie, Panie Wojciechu,
nie za darmo. Pana publikacje s¹ czêœci¹ sk³ado-
w¹ Pana pracy i wynikaj¹ z Umowy o pracê
jako "specjalista", a do obowi¹zków Pana miê-
dzy innymi jak mniemam, nale¿y propagowanie
procesu integracyjnego z U.E.  A za pracê jako
"specjalista" bierze Pan wynagrodzenie. Chyba
¿e jest Pan samozwañczym "specjalist¹" filan-
tropem i chce Pan poprawiæ œwiat, na lep unij-
nych idea³ów. Quiz, który Pan opublikowa³, po-
chodzi  z opracowania Urzêdu Komitetu  Inte-
gracji Europejskiej  na potrzeby N.B.P., a  N.B.P.
tylko te¿ go opublikowa³ na swoje potrzeby,
aby sprawdziæ podstawow¹, przydatn¹ ka¿-
demu obywatelowi wiedzê o EURO, jako ¿e
EURO to pieni¹dze. Urz¹d Komitetu Integra-
cji Europejskiej opracowa³ kilka Quizów na
ró¿ne tematy, dla ró¿nych grup wiekowych.
Wybra³ Pan ten z dolnej pó³ki, odpowiedni dla
swojego poziomu, poziomu, na którym nie za-
mierza pan prowadziæ dyskusji, a opubliko-
wany te¿ przez N.B.P. Opracowany jednak
przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej.
Niestety, emocje i ura¿ona ambicja Pana Woj-
ciecha wziê³y górê nad intelektem. Skoñczy³
siê ju¿ czas na teoretyczne i bardziej lub mniej
filozoficzne rozwa¿ania. Œrodowisko rybackie
staje przed okreœlonymi faktami i to g³ównie
rybacy powinni wypowiadaæ siê co do kwestii
swojej przysz³oœci w U.E.

W³aœnie na umiarkowanym eurosceptycyzmie
rybacy polscy powinni stworzyæ swoje lobby
w strukturach U.E,  po dziesiêcioleciach mara-
zmu nakazowego. W ¿adnym razie, Panie Woj-
ciechu, nie oœmieli³bym siê z Pana szydziæ czy
oczerniaæ Pana. Chcia³em Pana sprowokowaæ  do
merytorycznej, jasnej, zrozumia³ej, precyzyjnej,
dotycz¹cej sedna sprawy rybaków, oceny na-
szego wynegocjowanego stanowiska w rozdzia-
le rybo³ówstwo, co Pan obieca³ czyniæ w HB Nr
9 (153) z dnia 09.05.03. Dodam do tego, ¿e moim
zdaniem, odmienne pogl¹dy nie s¹ powodem do
publicznego obra¿ania innych osób. "Prawdzi-
wa cnota krytyk siê nie boi".  Wyra¿anie myœli,

odmiennych pogl¹dów, lepiej s³u¿y sprawie.
Panie Wojciechu, wyjaœniam Panu tajemniczy
dla Pana skrót  S.M.A.R.T. "Specyfic Measura-
ble Agreed Real Timed" co w polskim t³umacze-
niu dos³ownym brzmi: "Specyficzne, mierzal-
ne, uzgodnione, wykonalne, okreœlone  w cza-
sie" warunki projektu. ZapowiedŸ przez Pana,
podjêcia tematu os³on dla rybaków za wyd³u¿o-
ny okres postojowy bez rekompensat (Zakaz
wykonywania zawodu, Konstytucja R.P.? ?)
przyj¹³em z zadowoleniem. Polski rybak-arma-
tor stoi swoim kutrem trzy miesi¹ce przy na-
brze¿u portowym,  bo nie wolno mu w tym
czasie po³awiaæ dorszy i ka¿e mu siê przy tym
utrzymywaæ jeszcze ca³¹  za³ogê - rybaków  kutra
ze wszystkimi konsekwencjami umowy  o pra-
cê. Polski rybak-armator coraz g³oœniej domaga
siê jak najszybszej restrukturyzacji polskiego

rybo³ówstwa, gdy¿  nie jest  w stanie utrzymaæ
swojej dzia³alnoœci  przy corocznie zmniejsza-
j¹cych  siê limitach po³owowych,  na  który
w tym roku drastycznie zmniejszy³ siê popyt
z powodu nadmiernego importu œledzi norwe-
skich. Polski rybak prosi o zmianê stanowiska
negocjacyjnego po to, by du¿e trawlery rybac-
kie z Unii Europejskiej nie wy³owi³y w dotych-
czasowej polskiej wy³¹cznej strefie ekonomicz-
nej Ba³tyku ostatnich ³awic œledzi, szprotów
i dorszy. Polski rybak prosi, b³aga, protestuje,
blokuje porty, a efekt nadal jest taki, ¿e ci¹gle
brakuje polityki rybackiej pañstwa. Taka sytu-
acja w zrozumia³y sposób i niew¹tpliwie powo-
duje napiêcia spo³eczne i frustracje rybaków.

P.S. Specjalista ?!?

Poprawiæ œwiat na lep unijnych idea³ów?
Myœlê jednak, ¿e niezale¿nie od sytuacji, w ja-
kiej siê rybo³ówstwo znajduje, Pan Wojciech nie
powinien traciæ zdrowego rozs¹dku i rozpo-
wszechniaæ demagogicznych informacji, z niere-
alnymi propozycjami. Obiecuj¹c raj, warto
przedtem wiedzieæ, ¿e naprawdê jest to ten obie-
cany. Bo prowadzi to do zamêtu i niepotrzeb-
nych nadziei i tak ju¿ wystarczaj¹co sfrustro-
wanych rybaków. Ramy dzia³ania U.E. okreœlo-
ne s¹ przez przepisy prawne wspólnoty. Roz-
porz¹dzenia i dyrektywy wydawane przez ko-
misjê i radê U.E. maj¹ pierwszeñstwo nad krajo-
wym prawodawstwem, w tym Konstytucj¹.

Nie mo¿na nazwaæ polityk¹ ryback¹ pañstwa,
aktualnego stanu zapaœci polskiego rybo³ówstwa,
chyba ¿e chc¹ tego aktualnie rz¹dz¹cy. Nie bez
powodu rybacy nawo³uj¹ do szybkiego i solid-
nego opracowania sektorowego programu ope-

racyjnego, bo tylko taki przekazany Unii Eu-
ropejskiej mo¿e zapewniæ odpowiednie finan-
sowanie niezbêdnej restrukturyzacji polskiej
floty rybackiej, (to siê obiecuje) ale przy  tym
strona polska musi zabezpieczyæ w przysz³ym
bud¿ecie odpowiednie fundusze, jako wk³ad
w³asny pañstw??. Je¿eli tych elementów obec-
ny rz¹d w krótkim okresie nie po³¹czy, to pol-
ski rybak nie doczeka "dobrobytu" gospodar-
czego Unii Europejskiej,  jak czêsto o tym mówi
pan premier Leszek Miller. O wszystkich pro-
blemach polskich rybaków rz¹d informowany
jest na bie¿¹co. Ju¿ na pocz¹tku listopada ubie-
g³ego roku organizacje rybackie wyst¹pi³y do
premiera Millera z pismem zawieraj¹cym bi-
lans otwarcia, w którym przedstawiono naj-
bardziej istotne problemy polskiego rybo³ów-

stwa. Wielokrotnie przedstawiano  te¿ proble-
my ministrowi Pilarczykowi.  Do tej pory szef
resortu odpowiedzialny za rybo³ówstwo nie
znalaz³ zbyt wiele czasu, aby zaj¹æ siê proble-
mami istotnymi dla polskiego rybo³ówstwa i ry-
baków. Ignoruj¹c ugodow¹ postawê œrodowiska
rybackiego i zajmuj¹c kapitulanck¹ postawê  w
negocjacjach w obszarze rybo³ówstwo, obecny
rz¹d topi polskie rybo³ówstwo stwarzaj¹c po-
zory bezpiecznego wspierania. Prawdopodob-
nie wspieranie polskiego rybo³ówstwa  ma po-
legaæ na zjedzeniu karpia podczas wieczerzy
wigilijnej.

 Kazimierz Rotta

Zespó³ Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu og³asza  Konkurs
na stanowisko specjalisty ds. sportu i rekreacji w Miejskiej
Hali Sportowo Widowiskowej w Helu.

Od kandydatów oczekujemy:
-znajomoœci tematu sportowego
-wykszta³cenia minimum œredniego
-znajomoœci obs³ugi komputera
-umiejêtnoœci organizacji pracy
-umiejêtnoœci organizacji imprez sportowych
Oferty konkursowe nale¿y sk³adaæ do dnia 12.09.2003 r.

w sekretariacie zak³adu ul. Kuracyjna 3 pok. Nr 2.
Oferty winny zawieraæ:
- koncepcje zagospodarowania i rozwoju Miejskiej Hali
- ¿yciorys
- kopie œwiadectw i dyplomów
- opis przebiegu pracy zawodowej

Kierownik ZZOM
Ryszard Burczyk

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego
w Helu/ Fundacja Rozwoju UG poszukuje osoby z wykszta³ceniem
biologicznym, do pracy w charakterze nauczyciela w projekcie
pt. "B³êkitna Szko³a" od 1 wrzeœnia 2003 roku.

Chêtni proszeni s¹ o sk³adanie dokumentów (¿yciorys, podanie,
referencje) do Sekretariatu Stacji Morskiej do dn. 30 sierpnia
2003 na adres placówki: ul. Morska 2, 84-150 Hel

Tel. (058) 6750 836

OG£OSZENIA

R. Wiœniewski

Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Kazimierz Plocke
(PO) zaprasza mieszkañców Helu na spotkanie 1 wrzeœnia 2003 r.
Dy¿ur rozpocznie siê o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta.

Dy¿ur poselski
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25 czerwca, póŸnym wieczorem, na dworcu PKP w Gdañsku polska

delegacja przywita³a niemieckich goœci z Hermeskeil. Bezpiecznie dowieŸ-
liœmy jedenastoosobow¹ grupê z Niemiec do pensjonatu w Helu, a sami

udaliœmy siê na spoczynek, by rankiem nastêpnego dnia spotkaæ siê po-
nownie.

W czwartek 26 czerwca zaczêliœmy powoli integrowaæ siê z niemieck¹

m³odzie¿¹, na pocz¹tku poznaj¹c ich imiona. Dziewiêciu ch³opców, jedna
dziewczyna (w wieku od 17 do 22 lat) oraz ich opiekun wywarli na nas

mi³e wra¿enie. Jak siê póŸniej, okaza³o nie bezpodstawnie.

Tego samego dnia wybraliœmy siê na pla¿ê, by podziwiaæ Morze Ba³-
tyckie, niepowtarzaln¹ naturê oraz za¿ywaæ morskich i s³onecznych k¹-

pieli. Po po³udniu udaliœmy siê na gor¹cy posi³ek do pubu "Kapitan Mor-
gan", gdzie przez ca³y pobyt spo¿ywaliœmy obiado - kolacje. Wieczorami

spêdzaliœmy czas w miejskich lokalach. Godzina za godzin¹ mija³y niepo-

strze¿enie, podczas gdy my z nowymi przyjació³mi namiêtnie dyskuto-
waliœmy, fantastycznie bawiliœmy siê, œpiewaliœmy, œmiej¹c siê przy tym

do ³ez.
Przez nastêpne dni zwiedzaliœmy atrakcyjne miejsca w Helu, takie jak:

latarnia morska, Muzeum Rybo³ówstwa, fokarium, Cypel Helski, lasy

oraz okoliczne bunkry. Chodziliœmy minimum 35 km dziennie. Mieliœmy
równie¿ okazjê p³yn¹æ po Morzu Ba³tyckim kutrem rybackim o nazwie

"Sandra" oraz udaliœmy siê (oczywiœcie drog¹ morsk¹) do Gdañska, porto-
wego miasta s³yn¹cego z wyrobów bursztynowych.

Nie odstêpowaliœmy kolegów ani na moment. Towarzyszyliœmy im od

rana do póŸnych godzin wieczornych, staraj¹c siê jak najbardziej umilaæ
pobyt przyjació³ w naszym miasteczku.

Przed przyjazdem Niemców k³êbi³o siê w naszych g³owach wiele py-

tañ: jak siê zachowaæ? Jacy oni bêd¹? Co bêdziemy robiæ i jaka bêdzie
atmosfera?... itd. - przewidywaliœmy same czarne scenariusze. Jednak

wszystkie nasze obawy by³y niepotrzebne. Siedem dni jakie spêdziliœmy
z niemieck¹ m³odzie¿¹ okaza³o siê fascynuj¹c¹, niezapomnian¹  przygod¹.

Nikt siê nie nudzi³, a plan zajêæ, choæ napiêty, uwzglêdnia³ wszystkie

nasze potrzeby.
Widaæ by³o, ¿e nasi zagraniczni goœcie cieszyli siê z ka¿dej chwili spê-

dzonej w Polsce. Kiedy zachwalali nas, nasze miasto; kiedy uœmiechali siê
serdecznie, bardzo siê radowaliœmy, a miêdzynarodowa wiêŸ zacieœnia³a

siê coraz bardziej. Prawdziwe partnerstwo Niemiecko - Polskie.

Ostatniego dnia ³zy la³y siê strumieniami, a serca skowyta³y z bólu, gdy
patrzyliœmy na odje¿d¿aj¹cy poci¹g z naszymi przyjació³mi.

Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e m³odzie¿ niemiecka, któr¹ mieliœmy okazjê

poznaæ, nie zapomni o nas szybko i nadal bêdziemy podtrzymywaæ za-
warte przyjaŸnie z tak wspania³ymi, otwartymi i szczerymi ludŸmi -

m³odzie¿¹ z Hermeskeil.
M³odzie¿ i Opiekunowie

PRZYJACIELE  Z  HERMESKEIL

Uprzejmie informujê, ¿e kolejna sesja Rady Miasta Helu odbêdzie siê
w œrodê, 27 sierpnia br. Porz¹dek posiedzenia przewiduje rozpatrzenie
m.in. nastêpuj¹cych spraw:

- sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta za I pó³rocze,
- propozycji nabycia na w³asnoœæ przez Gminê Hel od Agencji Mienia

Wojskowego nieruchomoœci: odp³atnie za kwotê 23.000 z³ dzia³ki o po-
wierzchni 0.0898 ha wraz z obiektem budowlanym (by³¹ wartowni¹ obok
stacji gazu), a tak¿e nieodp³atnie 3 dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 0.0206 ha,

- wyst¹pienia do Wojewody Pomorskiego o przekazanie naszemu mia-
stu 2 dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 1079 m2 (teren zajmowany przez
czêœæ obiektów ZZOM),

- przyjêcia deklaracji woli utworzenia spó³ki prawa handlowego w celu
zarz¹dzania Morskim Portem Rybackim w Helu,

- zmian w bud¿ecie miasta na rok 2003,
- propozycji nieodp³atnego udostêpnienia terenu cypla dla mieszkañ-

ców i turystów.
Sesja rozpocznie siê o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta

w Helu.
Przewodnicz¹cy  Rady

Tadeusz  Klajnert

SESJA  RADY  MIASTA  HELU
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Bieg prze³ajowy na 2500 m

Dziewczêta do 15 lat
I miejsce - Magdalena Kupska - puchar i z³oty

medal

Ch³opcy do 15 lat
I miejsce - Piotr Patalas- puchar i z³oty medal
II miejsce - Piotr Deka- srebrny medal
III miejsce - Krzysztof Parchem- br¹zowy

medal

Bieg prze³ajowy na 5000 m

Kobiety open
I miejsce - Aleksandra Block - puchar i z³oty

medal
II miejsce - Joanna Pieper - srebrny medal
III miejsce - Barbara Cha³aszczyk - br¹zowy

medal

Mê¿czyŸni do 30 lat
I miejsce - Andrzej Labuda - puchar i z³oty

medal
II miejsce - Jerzy Wieczorkiewicz - srebrny

medal
III miejsce - Tomasz Majkowski - br¹zowy

medal

Mê¿czyŸni do 45 lat
I miejsce - Marek Nikrant- puchar i z³oty me-

dal
II miejsce - Piotr ¯ebrowski- srebrny medal
III miejsce - Bert Zens- br¹zowy medal

Mê¿czyŸni powy¿ej 45 lat

Wyniki Grand Prix Powiatu Puckiego
2003 w Helu - 19.07.2003 r.

          2 sierpnia odby³ siê III otwarty turniej pi³ki siatkowej pla¿owej.
   Miejscem turnieju by³a Pla¿a Ba³tycka w Helu . W rozgrywkach wziê³o

udzia³ 7 dwuosobowych dru¿yn.
I m. zajêli: Micha³ Mu¿a i Marcin Konkel z Jastarni
II m.: Marcin Szczepaniak i Rafa³ Jaœkowski
III m: Przemys³aw Strze¿ek i Andrzej Kowalski
IV m: Krzysztof Kêpiñski  i  Maciej Mikita
V m: Pawe³ Kêpiñski i Adam Herman
Sêdzi¹ g³ównym by³ pan Boles³aw Jaszke z  Pomorskiego Zwi¹zku

Pi³ki Siatkowej
Nagrody ufundowa³ Zespó³ Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu. Trzy

pierwsze dru¿yny otrzyma³y puchary, medale i dyplomy. Narody wrê-
czy³ Radny Powiatu Puckiego, Pan Tadeusz Mu¿a.

Dodatkowe podziêkowania dla Adama Lewickiego za pomoc w organi-
zacji turnieju oraz dla Jacka Pawlaka za nag³oœnienie imprezy.

P. Kohnke

PI£KA  SIATKOWA  PLA¯OWA

I miejsce - Józef Murañski - puchar i z³oty
medal

II miejsce - Jan Gawe³ - srebrny medal
III miejsce - Romuald Miszewski - br¹zowy

medal
Najm³odszy zawodnik - Bart³omiej Bajda -

puchar
Najstarszy zawodnik - Mieczys³aw Kolasa

- puchar
Medal za wytrwa³oœæ otrzyma³ Ryszard

Struck.
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W dniach 16, 18 i 20 lipca w hali widowiskowo - sportowej w Helu
odby³ siê letni turniej tenisa sto³owego w kategoriach wiekowych: m³odzicy,
kadeci, juniorzy, seniorzy i "OPEN".

Eliminacje, æwieræfina³y i pó³fina³y rozgrywano 16 i 18 lipca, a fina³y
w niedzielê 20 lipca.

Wyniki:
M³odzicy: zwyciê¿y³ Rafa³ Panek
Kadeci: - wygra³ Grzegorz Rudecki

przed Micha³em Konarskim z Gdyni
Juniorzy: 1 m. Adam Brzeziñski,

2 m. Artur Juziuk, 3 m. Grzegorz
Hyjek

Seniorzy: 1 m. Micha³ Mu¿a,
2 m. Tomasz Kostuj z Krakowa,
3 m. Mateusz Soldatke

"OPEN"; W kategorii bez ograni-
czeñ wiekowych wygra³ Adam Brze-
ziñski przed Markusem Schämaschko
z Hermeskeil i Grzegorzem Hyjkiem.

Czo³owych zawodników turnieju
uhonorowano pucharami, medalami
i dyplomami. Wszystkim uczestni-
kom zawodów gratulujemy wysokich
umiejêtnoœci sportowych.

W I dekadzie sierpnia rozegrano drugi letni otwarty turniej tenisa sto³o-
wego. Eliminacje, æwieræfina³y i pó³fina³y odby³y siê 6 i 8 sierpnia, nato-
miast fina³y rozegrano 10 sierpnia.

Wyniki:
M³odzicy: Zwyciê¿y³ Krystian Koz³owski przed Rafa³em Pankiem
Kadeci: 1 m. Mateusz Duda, 2 m. Grzegorz Rudecki, 3 m. Jacek Heliñski
Juniorzy: 1 m. Micha³ Mu¿a, 2 m. Adam Brzeziñski, 3 m. Grzegorz Hyjek
Seniorzy: 1 m. Maciej Mikita, 2 m. Artur Juziuk, 3 m. Robert Zab³ocki

- letni goœæ Helu.

    W dniu 9.08.2003 w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej
w Helu odby³ siê Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej  Halowej.

W zawodach uczestniczy³o 9 dru¿yn, podzielonych na trzy gru-
py eliminacyjne.

Po emocjonuj¹cym finale zwyciê¿y³a dru¿yna "Mt Sola" w sk³adzie:
Rafa³ Klajnert cap., Marcin Urban, Grzegorz Wieliczko, Jasmin Soljanin,
Ryszard Struk, Zbigniew Denisiuk, Wies³aw Kêpczyñski, która 5:4 poko-
na³a dru¿ynê "Dinozaurów", zdobywaj¹c zwyciêsk¹ bramkê w ostatniej
minucie meczu dziêki wspania³ej postawie i "zimnej krwi" Grzegorza
Wieliczko. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ "Dinozaurów"  w sk³adzie: Tomasz
Bielicki, Pawe³ Geraszek, Robert Wojciechowski, S³awomir Jachura cap.,
Pawe³ Stefaniak , £ukasz Mucha.

Trzecie miejsce zaj¹³ zespól "Pocztowca", który w ma³ym finale poko-
na³ mocny zespó³ "Naukowców" 2:1. Sk³ad zespo³u "Pocztowiec": Rafa³
Gawe³, S³awomir W³odarczyk, Stefan Szymañski, Pawe³ Waszak, Sylwe-
ster Œwiatowy, Kamil Andrearczyk. Czwarte miejsce zajê³a dru¿yna "Na-
ukowcy", pi¹te miejsce "Pedagog" , szóste - najm³odsza dru¿yna Turnieju
"Tajfun", siódme "Ac Sos", ósme miejsce "Clitter's", a dziewi¹te miejsce
dru¿yna "Fc Felix".

Najlepszym strzelcem zosta³ zdobywca 11 bramek  £ukasz Mucha,
a najlepszym bramkarzem S³awomir Jachura.

 By³ to drugi z kolei otwarty Turniej Pi³ki no¿nej halowej, który
cyklicznie bêdzie rozgrywany w sierpniu.

Na nastêpny Turniej zapraszamy w sierpniu 2004 roku.
W. Wójcik

TENIS  STO£OWY

Pi³ka No¿na
Halowa

Ponadto przydzielono wyró¿nienia w kategoriach:
1. Najm³odszy uczestnik turnieju - wyró¿nienie otrzyma³a Anna Hyjek
2. Za najwiêksze postêpy w grze - bezkonkurencyjna okaza³a siê Karolina

Dusza
3. Dla sêdziego, za przyk³adne sêdziowanie pojedynków turniejowych

i zdrowy powrót na boisko sportowe wyró¿nienie otrzyma³ Kamil Bielak.
Organizatorzy turniejów dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom za wspó³-

udzia³ w tworzeniu mi³ego, przyjaznego i po¿ytecznego letniego widowi-
ska rekreacyjno-sportowego.

S.F.
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     GRUPA GRUPA
     POCZ¥TKUJ¥CA    ZAAWANSOWANA

WTOREK               17:00                                         18:00
CZWARTEK  17:00                                         18:00
SOBOTA               16:00                                         17:00

Aerobik prowadzony bêdzie przez instruktorkê fitness, Agnieszkê
Zab³ock¹, tel. 502143279

SI£OWNIA BÊDZIE CZYNNA OD 01.09.2003  W DNIACH
PONIEDZIA£EK, ŒRODA, PI¥TEK W GODZ. OD 17:00 DO 21:00

"Helskie Anio³ki" - cheerlederki ubarwiaj¹ce tañcem imprezy sportowe
serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, dziêki którym mog³y zakupiæ stroje do
tañca: pp. Cieœlak, Chodyna, Romero, Zbigniewowi PaŸdziorskiemu,
Gra¿ynie Panasewicz, Wies³awie Ostrowskiej, Janinie Niskiej, El¿biecie
WoŸniak, Szczególne podziêkowania dla pani Beaty Kolp i Barbary
Koœcijañskiej.

Cheerlederki

OD 02.09.2003 ROZPOCZYNAJ¥ SIÊ  ZAJÊCIA AEROBIKU
W  HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ  W HELU

29 maja br., podczas spotkania z cz³onkami ZB¯Z i OR oraz œrodowi-
skiem wojskowym, pose³ Andrzej Ró¿añski zobowi¹za³ siê do wyst¹pie-
nia do organu za³o¿ycielskiego 115 SzWzP w Helu tj. Ministra Obrony
Narodowej z pytaniem dot. dalszego funkcjonowania szpitala w Helu.

Przes³an¹ w rêce pos³a w dniu 27 lipca odpowiedŸ MON drukujemy
w ca³oœci:

Pan Andrzej Ró¿añski
Pose³ na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Poœle,
Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Pos³a w sprawie dalszego funk-

cjonowania 115 Szpitala Wojskowego z Przychodni¹ SP ZOZ w Helu,
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Jak s³usznie zauwa¿a Pan Pose³, placówka ta jest jedyna tego typu na
Pó³wyspie Helskim i po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U.
Nr 45, poz. 391 z póŸn. zm.) œwiadczy us³ugi zdrowotne dla wszystkich
mieszkañców od Pucka po Hel. W sezonie wakacyjnym ze szpitala
korzystaj¹ równie¿ osoby wypoczywaj¹ce w tym rejonie.

Chcia³bym podkreœliæ, i¿ wobec 115 Szpitala Wojskowego w Helu nie
podjêto ¿adnych kroków, które mia³yby na celu jego likwidacjê. Orga-
nem za³o¿ycielskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z póŸn.
zm.), nadal pozostaje Minister Obrony Narodowej.

Tym niemniej, szpital ten podlega przeobra¿eniom. Niech mi wolno
bêdzie poinformowaæ, ¿e proces ten zosta³ podjêty w ramach reorganiza-
cji szpitali wojskowych, która jest pochodn¹ za³o¿eñ przyjêtych w "Pro-
gramie restrukturyzacji i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP na
lata 2001-2006" oraz tworzonych na tej podstawie programów dziedzino-
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O szpitalu raz jeszcze...

Pañstwu
Irenie i Micha³owi Kropid³owskim

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci
Teœciowej i Mamy

sk³adaj¹
cz³onkowie

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Helu

wych. Dalsze istnienie danego szpitala zale¿y od jego sytuacji ekonomicz-
nej. Dla poprawienia sytuacji finansowej, równie¿ 115 szpital Wojskowy
w Helu poddany zosta³ g³êbokim zmianom restrukturyzacyjnym. Zlikwi-
dowano, zgodnie z za³o¿eniami (podobnie jak w wiêkszoœci szpitali woj-
skowych i we wszystkich przychodniach), etaty wojskowe, dokonano
zmiany komendanta. Nowy dyrektor realizuje ze œrodków w³asnych szpi-
tala bie¿¹ce remonty, adaptacje pomieszczeñ oraz zakupy niezbêdnego
sprzêtu, podnosz¹c jakoœæ œwiadczonych us³ug medycznych. Na-
wi¹za³ równie¿ kontakty ze œrodowiskiem lokalnym i w³adzami samo-
rz¹dowymi.

Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e w zwi¹zku z drastycznym zmniejsze-
niem limitu finansowego na zadania inwestycyjne w samodzielnych pu-
blicznych zak³adach opieki zdrowotnej, nie ma mo¿liwoœci wydzielenia
dotacji finansowej dla przedmiotowej placówki z bud¿etu Ministerstwa
Obrony Narodowej. Tym niemniej szpital mo¿e ubiegaæ siê o dofinanso-
wanie ze œrodka specjalnego, pochodz¹cego z wp³ywów Agencji Mienia
Wojskowego.

Przekazuj¹c powy¿sze wyjaœnienia, pozwolê sobie zaznaczyæ, i¿ agre-
gacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów zawartych na œwiadcze-
nia medyczne z Pomorsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych oraz Bran¿ow¹ Kas¹
Chorych dla S³u¿b Mundurowych nie skutkowa³a dla 115 Szpitala Woj-
skowego z Przychodni¹ SP ZOZ w Helu zmniejszeniem poziomu œwiad-
czeñ ani obni¿k¹ cen jednostkowych. Placówka ta ma zatem per-
spektywy utrzymania siê na rynku us³ug medycznych - je¿eli zo-
stanie w dostatecznym stopniu uwzglêdniona w wojewódzkich planach
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych tego regionu.

£¹czê wyrazy szacunku
wz.  Janusz  ZEMKE

SEKRETARZ  STANU - I  ZASTÊPCA
MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ
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24 lipca br., oko³o godz. 1930, w magazynie sklepu przy ul. Wiejskiej 33,
na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej wybuch³ po¿ar.

Serdecznie dziêkujemy helskim stra¿akom ochotnikom i stra¿akom
wojskowym za sprawnie przeprowadzon¹ akcjê ratownicz¹, która po-
zwoli³a unikn¹æ du¿ych szkód. Dziêkujemy równie¿ pracownikom Uni
Baru "Izdebka" i Kawiarni "S³oneczna, za pomoc w gaszeniu po¿aru.

Szczególne podziêkowania sk³adamy panu Markowi Dykcie z 43 Bata-
lionu Saperów, który udzieli³ nam wszechstronnej pomocy w usuwaniu
szkód popo¿arówych oraz innej, niezbêdnej dla oszacowania strat itp.

Halina i Jan Cieœlak

Podziêkowanie
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Przemówienie
wyg³oszone  przez  przewodnicz¹cego  Rady  Miasta  Helu,

Tadeusza  Klajnerta,  w dniu 27 lipca 2003 r.

Jego  Ekselencjo  Ksiê¿e  Arcybiskupie,
Wielce  Szanowna  Pani  Prezydentowo,
Szanowni  Pañstwo,

Dziêki uprzejmoœci proboszcza parafii pod wezwaniem Bo¿ego Cia-
³a, ojca Florentyna Czes³awa Nowaka, oraz dyrektora artystycznego III
Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej, pana doktora Dariusza Paradow-
skiego, mam przyjemnoœæ poinformowaæ podczas dzisiejszego koncertu
w naszej œwi¹tyni, ¿e Rada Miasta Helu, z okazji 40 rocznicy przywróce-
nia praw miejskich, a tak¿e 625 rocznicy potwierdzenia lokacji naszego
miasta, przyzna³a pami¹tkowy medal Pani Jolancie Kwaœniewskiej.

Dzia³alnoœæ spo³eczna, a zw³aszcza charytatywna, Pani Jolanty Kwa-
œniewskiej, jest powszechnie znana. Przypomnieæ zatem nale¿y inne, mniej
znane fakty. To dziêki usilnym staraniom Pierwszej Damy, w Helu pozo-
sta³ i jest systematycznie modernizowany oraz rozbudowywany oœrodek

Medale 40 lecia
wypoczynkowy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Re-
zydencja Prezydentów Rzeczypospolitej, siêgaj¹ca tradycjami lat 30 -
tych ubieg³ego wieku, goszcz¹ca wspó³czeœnie koronowane i niekorono-
wane g³owy wielu pañstw, przynosi mieszkañcom Helu zaszczyt i podno-
si presti¿ naszego miasta.

Pani Jolanta Kwaœniewska sprawuje tak¿e, kolejny ju¿ raz, w tym roku
wspólnie z Jego Ekselencj¹ Ksiêdzem Arcybiskupem Tadeuszem Goc³ow-
skim, Metropolit¹ Gdañskim, patronat honorowy nad Letnim Festiwalem
Muzyki Kameralnej w Helu.

W uznaniu zas³ug Pani Jolanty Kwaœniewskiej w rozs³awianiu naszego
miasta, mam wielki zaszczyt i przyjemnoœæ, w imieniu Rady Miasta Helu,
wrêczyæ Jej jubileuszowy medal.

   JUBILATKI

Pani Irenie Ko³odziej, z okazji 91 urodzin, Burmistrz Helu wraz z pra-
cownicami MOPS sk³adaj¹ serdeczne ¿yczenia zdrowia oraz wytrwa³oœci
w dalszym pokonywaniu trudów ¿ycia.

 06 czerwca 2003 r swoje 90-te urodziny obchodzi³a Pani Antonina
Augustynowicz.

W³adze miasta i pracownicy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Helu z³o¿y³y jubilatce ¿yczenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu.

***

18 lipca br., z r¹k przewodnicz¹cego Rady Miasta Helu, Tadeusza
Klajnerta, pami¹tkowy medal odebra³ przebywaj¹cy na wczasach w Helu
dr Dariusz Zarzycki. Ciep³o wspominany przez wielu helan lekarz, pra-
cuje w Szpitalu Powiatowym w  Nowym Targu na stanowisku ordynatora
oddzia³u wewnêtrznego.
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Z£OTO  HELU
O ile œledzie i szproty s¹ dla Helu srebrem, to z³otem jest pla¿owy

piasek. Dziêki wartoœciom, jak¹ te naturalne walory mia³y i maj¹, do dziœ
buduj¹ dobrobyt tego miasta i regionu.

Raz dane cz³owiekowi przez naturê, wcale nie musz¹ trwaæ wiecznie.
Jak ka¿de zasoby mog¹ byæ umniejszone, a co gorsza unicestwione i stra-
ciæ swoj¹ wartoœæ - wartoœæ wymiern¹, bo liczon¹ np. pieniêdzmi. Wystar-
czy siê zastanowiæ, czym by³by Hel bez pla¿, chocia¿ pla¿a to nie tylko
piaszczysty brzeg.

Narodziny i trwanie
Ziarna piasku powstawa³y przez wiele milionów lat. Rozdrabniane

kwarcowe ska³y tworzy³y budulec dzisiejszych po³udniowych i wschod-
nich pla¿ i dna Ba³tyku.

Wiatry i pr¹dy morskie roznosi³y je i roznosz¹ po morskim wybrze¿u.
Czêœæ by³a i jest wynoszona z dna morza ruchami wody - pr¹dami,
falowaniem, zmianami jego poziomu. Inna czêœæ budulca to rozmywana
materia l¹dowego brzegu. Ostatnie zdanie nale¿a³o i nale¿y do wiatru.
Wiej¹c z okreœlonego kierunku, jeœli nie ma istotnych przeszkód,
przesypuje drobne ziarenka piasku od morza i do morza, tworzy wydmy
i je rozdmuchuje, przesuwa z miejsca na miejsce. W transporcie kwarco-
wych drobin pomagaj¹ mu deszczowe i poœniegowe wody oraz lód.
Uderzenia za³amuj¹cych siê wierzcho³ków sztormowych fal zwykle
ubijaj¹ przypla¿owe dno, a rozmywaj¹  nadwodn¹ czêœæ brzegu.

Ekoton morskiego brzegu - dom dla wybrañców
Pas przyrody na linii styku morza z l¹dem to strefa przejœciowa pomiê-

dzy ekosystemami- ekoton. Tu ³¹cz¹ siê ze sob¹ dwa wielkie przyrodnicze

Stowarzyszenie Przyjaciele Helu,  Grupa "Pro-Baltic" dla projektu UE  - COSTAL SANDS  (COSA)
Tekst: Krzysztof E. Skóra. Sk³ad: Wojciech Waœkowski. Fotografie: Ryszard Kretkiewicz,  Jerzy Abramowicz, Krzysztof E. Skóra, Pawe³ Krul, biker

uk³ady - morski i l¹dowy. Strefa ta istnieje tak dawno, jak powsta³y pierw-
sze ziemskie ekosystemy praoceanu i pral¹du. Przyroda mia³a wiele
czasu, by usadowiæ tu wiele wyspecjalizowanych organizmów. Ich "dom"
to miejsce wprawdzie w¹skie, za to czêsto nieskoñczenie d³ugie i niezwy-
kle zmienne.

¯yj¹c tu, nie potrafi¹ czyniæ tego w miejscu innym - ani na l¹dzie, ani
na morzu. Bez piaszczystej pla¿y i piaszczystego dna przybrze¿nej strefy
- gin¹.

¯ycie na i w piasku
Najbardziej widocznymi dla cz³owieka mieszkañcami ekotonu pla¿y

s¹ brodz¹ce gatunki ptaków. D³ugimi dziobami szukaj¹ w pod³o¿u

codziennego po¿ywienia - robaków, skorupiaków, ma³¿y, œlimaków
i innych. Inne zalatuj¹ tu, gdy¿ na pla¿owym stole mo¿na znaleŸæ sporo
po¿ywienia - wyrzucone falami martwe ryby, chrz¹szcze czy nasiona.

Tak¿e pod powierzchni¹ piasku swój dom ma wiele organizmów.
W strefie oprysku fal, w  wilgotnym piasku, prócz wielu mikroskopijnych
organizmów ¿yj¹ sporej wielkoœci skorupiaki, zwane zmieraczkami. To
jedni z najmniejszych sanitariuszy pla¿y. W nocy, rozgarniaj¹c krzemowe
ziarenka, wychodz¹ na powierzchniê. Uprz¹taj¹ j¹ z gnij¹cych organicz-
nych resztek, pozostawionych przez cz³owieka, jak i tych wyrzuconych
przez  fale.
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W dzieñ funkcjê tê spe³niaj¹ te¿ liczne na pla¿y owady. Niektóre z nich
¿yj¹ wy³¹cznie z tego, co dostarczy im morze i pla¿a. Prym wiod¹ mu-
chówki.

Piaszczyste pla¿e to miejsce odpoczynku tak¿e morskich ptaków
i ssaków. Czêœæ z nich, w ukryciu okolicznych wydm, rodzi swoje po-
tomstwo. Foki w tym celu szukaj¹ miejsc jeszcze bardziej spokojnych.
S¹ nimi najczêœciej œródzatokowe mielizny, których piasek siêga ponad
powierzchniê wody.

Pod wod¹, u pla¿owych brzegów, têtni ¿ycie organizmów, wykorzy-
stuj¹ce dobrobyt p³ytkowodnego siedliska. Tu zwykle przebywa m³o-
dzie¿  ryb, które póŸniej, ³owione na wiêkszych g³êbokoœciach, wzbogacaj¹
rybo³ówstwo, przetwórstwo i nasze sto³y. Ma³e, zwane popularnie fl¹-
derkami p³astugi - stornie, g³adzice i skarpie oraz m³ode szproty i œledzie
uganiaj¹ siê za jeszcze mniejszymi od siebie organizmami planktonowymi
i dennymi, które wykorzystuj¹ z jednej strony ciep³otê nagrzewanych
s³oñcem wód, z drugiej poszukuj¹ rozdrobnionych uderzeniami fal o po-
wierzchniê piaszczystego dna drobinek martwych szcz¹tków roœlinnych
i zwierzêcych.

Towarzysz¹ im liczne garnele - krewetki, które przybywaj¹ tu na ¿er
zwykle noc¹. One same s¹ ulubionym pokarmem du¿ych ryb, które
poluj¹ nieopodal w ciemnoœciach nocy.

Prócz krewetek, ich tradycyjn¹ zdobycz¹ s¹ ryby dobijakowate i bab-
kowate. To typowi mieszkañcy piaszczystego dna pla¿owych wybrze¿y.
Babki ma³e i piaskowe krótkimi skokami penetruj¹ dno. £awice pelagicz-
nych dobijaków i tobiaszy, gdy nie s¹ p³oszone, okupuj¹ toñ przybrze¿-
nych wód w poszukiwaniu zooplanktonu. W razie niebezpieczeñstwa
wbijaj¹ siê w piasek, gin¹c z oczu przeciwnika - rybitwy, troci, morœwina.

To one, razem z zagrzebanymi w piasek ma³¿ami, wielo - i sk¹posz-
czetami, ma³¿oraczkami, mikroglonami, a tak¿e niezliczonymi gatunkami
bakterii, wiedz¹, jak wa¿ne dla ekosystemu jest naturalne funkcjonowanie
tej jego czêœci.

Biokatalityczny filtr - gigant
Ziarna piasku dna musz¹ byæ czyste, o odpowiedniej wielkoœci, umo¿-

liwiaj¹ce przep³yw wody w g³¹b krzemowej oczyszczalni i równie swo-
bodnie siê zeñ wydostaj¹cej. Bo piasek, jak siê okazuje, jest gigantycznym
filtrem dla wody morskiej, filtrem dodatkowo napêdzanym biologicznymi
procesami, rozgrywaj¹cymi siê w jego porach.
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Tu, w mikroszczelinach dna, na rozpuszczone w wodzie substancje
i nierozpuszczone cz¹stki zawiesiny, czekaj¹ agregacje drobnych
glonów i kolonie bakterii.

Geochemiczne i mikrobiologiczne procesy w wierzchnich warstwach
dna popychaj¹ proces obiegu materii. Zachodz¹c na tak wielkim obszarze,
jaki zajmuj¹ w Ba³tyku, musz¹ odgrywaæ niebywa³¹ rolê w funkcjonowa-
niu tego ekosystemu.

Tak siê zwykle dzieje, gdy przy dnie i warstwie piasku nie brakuje
¿yciodajnego tlenu. Inaczej jest, gdy go brak. Zast¹piony siarkowodorem
z beztlenowego rozk³adu organicznej materii nie sprzyja rozwojowi
tlenolubnych mikro - i makroorganizmów, które tworz¹c podstawê
piramidy troficznej, s¹ nadziej¹ pokarmow¹ dla gatunków wy¿szych,
w tym licznych ryb, nie wy³¹czaj¹c tych, które s¹ baz¹ surowcow¹
rybo³ówstwa, a póŸniej i sk³adow¹ naszej diety.

Ile kosztuje awaria tego filtra?
Zmiana zasad funkcjonowania œrodowiska na nienaturalne kosztuje

ekosystem wiele. Przyroda Ba³tyku nie poradzi sobie, jeœli piaszczyste
dno wybrze¿y bêdzie unicestwiane przez nierozs¹dne gospodarowanie
w tej strefie; zrzuty zanieczyszczeñ, w tym skutki olejowych rozlewów,
rozdeptywanie i zaœmiecanie  pla¿owych siedlisk przez nadmierny ruch
turystyczny, z³¹ ekologicznie (bo nie uwzglêdniaj¹c¹ oddzia³ywania na
naturalne biocenozy) jakoœæ prac refulacyjnych, nadmierne betonowanie
wybrze¿y.

W nowych, narzucanych przez cz³owieka warunkach gry - antropopre-
sji - przetrwanie w zmienionym ekosystemie dla wielu gatunków jest
niemo¿liwe. Gin¹c, powoduj¹ zanik innych -  tych, które natura od nich
uzale¿ni³a. W prostym ekosystemie Ba³tyku, gdzie trudno o dublerów,
podobne skutki siêgaj¹ wielu grup organizmów. Tym miêdzy innymi
t³umaczy siê dziœ m.in. k³opoty, jakie z przetrwaniem maj¹ niektóre
ba³tyckie ryby, a z nimi rybo³ówczy i przetwórczy przemys³.

Destabilizacja ekosystemu sprzyja te¿ nadrozwojowi toksycznych
sinic i nitkowatych brunatnych alg, Pierwsze s¹ groŸne wprost dla zdro-
wia cz³owieka, a drugie t³umi¹ rozwój podwodnej roœlinnoœci, bêd¹cej
miejscem tar³a ryb.

Miejsce pracy i odpoczynku
Piaszczyste pla¿e i dno przybrze¿nych wód Ba³tyku s¹ bardzo cenio-

ne przez cz³owieka od pocz¹tku jego cywilizacyjnego rozwoju. To stosu-
kowo ³atwe, pozbawione obaw roztrzaskania siê o ska³y i kamienie miej-
sce ¿eglugi, to pewnoœæ po³owów cennych gatunków ryb, to tak¿e przy-
stañ dla rybackich ³odzi. Tu ³owi siê p³astugi, a tak¿e tobiasze i dobijaki,
które s³u¿¹ do po³owu wêgorzy. Gdy nie by³o motorowych kutrów,
na pla¿y ³owiono te¿ szproty i ryby ³ososiowate.

Od ponad wieku piaszczyste pla¿e stanowi¹ tak¿e g³ówne miejsce od-
poczynku i rekreacji, uprawiania sportu oraz zabiegów zdrowotnych.
Kwalifikowana lub nie turystyka, dyskontuj¹ca walory piaszczystych

pla¿, rozwija siê. To rodzi popyt na ró¿ne us³ugi. Us³ugodawcy z kolei,
staraj¹c siê maksymalizowaæ swój zysk, d¹¿¹ do takich lokalizacji swoich
przedsiêwziêæ, które gwarantuj¹ im jak najbli¿szy kontakt z klientem.
Przeto piaszczyste brzegi pla¿ staj¹ siê coraz bardziej powszechnym
miejscem pracy wszystkich tych, którzy ¿yj¹ z obs³ugi turystycznego
ruchu.

Oczywiœcie pracy bêdzie tyle, i tak d³ugo, jak d³ugo starczy pla¿ - pla¿
naturalnych, niezniszczonych krajobrazowo, niezanieczyszczonych
i niezaœmieconych.
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Zarz¹dzanie piaszczystym brzegiem
Jak to zwykle bywa³o i bywa, w dzia³alnoœci cz³owieka rozwój funkcji

gospodarczych przys³ania koniecznoœæ refleksji nad pierwotn¹, naturaln¹
funkcj¹ czêœci u¿ytkowanej przyrody. Dlatego dziœ wiele ¿yczeñ kiero-
wanych jest do instytucji i ludzi zarz¹dzaj¹cych t¹ stref¹, aby dobro pla¿
wykorzystywaæ w sposób zrównowa¿ony i nie doprowadzaæ do zmian
nieodwracalnych, zgubnych doraŸnie i w dalszej perspektywie, nie tylko
dla ludzi przyjezdnych  ale i miejscowych.

Odpowiedzialnoœæ nakazywa³aby pamiêtaæ jeszcze o pokoleniach, które
z walorów piaszczystego brzegu bêd¹ chcia³y skorzystaæ w przysz³oœci.

Poniewa¿ w wielu miejscach dawno ju¿ zapomniano o pierwotnej funkcji
tej czêœci przyrody warto o tym przypominaæ, mówiæ, uczyæ i pokazy-
waæ najbardziej niew³aœciwe przyk³ady u¿ytkowania naturalnego brzegu
morza.

Powszechnoœæ pla¿owego piasku deprecjonuje w naszej œwiadomoœci
jego przyrodnicz¹ wartoœæ. Dawany nam hojnie przez naturê powsze-
dnieje.

Badania
Chc¹c objaœniæ "piaszczysty" problem, nale¿y wpierw o nim co nieco

wiedzieæ. A jeszcze lepiej wiedzieæ du¿o i dobrze.
Sprzyja temu nowy projekt Unii Europejskiej - COSA - Coastal Sands

as Biocatalytical Filters. (Przybrze¿ne piaski jako biokatalityczne filtry).
Trzyletnie badania, prowadzone w rejonie Helu oraz u wybrze¿y niemiec-
kiej wyspy Sylt na Morzu Pó³nocnym, maj¹ dostarczyæ najœwie¿sz¹
wiedzê na temat funkcjonowania tej istotnej czêœci przybrze¿nego
ekosystemu morza

 Wyp³ywaj¹ce z badañ wnioski dope³ni¹ wiedzê decydentów, w któ-
rych rêkach i g³owach s¹ decyzje, dotycz¹ce  zarz¹dzania wybrze¿ami
i ich przyrod¹.

G³ównymi naukowymi partnerami w projekcie s¹ Instytut Oceanologii
PAN w Sopocie, Instytuty Maxa Plancka i Alfreda Wegenera z Bremy
oraz Holenderski Instytut Ekologii i Morskie Laboratorium Biologiczne
Uniwersytetu w Kopenhadze. Pierwszoplanowymi adresatami rezulta-
tów bêd¹ Dyrekcje Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we W³adys³a-
wowie i Parku Narodowego Morza Wattów, a tak¿e  instytucje i osoby
korzystaj¹ce ze œrodowiska wybrze¿y na terenie obu parków.

W Helu za logistyczne zabezpieczenie badañ odpowiada Stacja Morska
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego.

Pytanie i wnioski
Czy ten naukowy wysi³ek jest konieczny? To pytanie jest jeszcze

bardziej spóŸnione, ni¿ oczekiwana z prowadzonych badañ i laborato-
ryjnych eksperymentów odpowiedŸ. Wystarczy spojrzeæ na wspó³cze-
sny stan brzegu Pó³wyspu Helskiego. Zniszczony ponad miarê hydro-
technicznymi umocnieniami, nie sprzyja odradzaniu siê biologicznego ¿ycia.
W Zatoce nie przybywa naturalnej podwodnej roœlinnoœci, a w³aœciciele
kampingów niszcz¹ przybrze¿ne trzcinowiska. Ryby nie maj¹ gdzie i jak
siê odradzaæ.

Od strony morza wydmy od wielu ju¿ lat przesta³y byæ naturalne.
Tak¿e najp³ytszy stok dna jest zmieniany kamiennymi umocnieniami oraz
czêsto niew³aœciwym materia³em z pog³êbieñ torów ¿eglugowych.

Tysi¹ce ludzkich stóp maj¹ dostêp niemal do wszystkich (prócz mili-
tarnych) odcinków wybrze¿a. Nieœwiadomie rozdeptywane s¹ siedliska
po¿ytecznych zmieraczków, p³oszone s¹ ptaki i morskie ssaki. W Polsce
nie ma ani jednego rezerwatu w strefie pla¿, o którego obszarze mo¿na by
by³o s¹dziæ, ¿e pozostaje w stanie naturalnym.

Tak¿e publiczne pla¿e nabieraj¹ charakteru  zurbanizowanego do stanu
denaturalizacji. Od  wielu miejsc odsuwaj¹ siê co bardziej wyczuleni na
jakoœæ œrodowiska naturalnego turyœci.

Ma³e miejscowoœci, jakby nie by³o z³ych przyk³adów z du¿ych nad-
morskich aglomeracji, staraj¹ siê "cywilizowaæ" brzeg w sposób, który
w konsekwencji prowadzi do odciêcia miasta od morza. Nied³ugo i ich
mieszkañcy bêd¹ szukaæ naturalnego brzegu w innych czêœciach wybrze¿a.

Ma³o kto z rz¹dz¹cych pyta przyrodników o skutki podejmowanych
hydrotechnicznych decyzji dla funkcjonowania ekosystemu. W nienatu-
ralnym  biotopie nawet tysi¹ce oczyszczalni œcieków nie przywróci wa-
runków ¿ycia organizmom, dla których zabraknie ich naturalnego siedliska
i procesów je podtrzymuj¹cych.

Tak¿e turystyka zorientowana na walory przyrodnicze zmieni swoje
zainteresowanie ku rejonom mniej zniekszta³conym. Przywrócenie po-
¿¹danego stanu kosztowaæ bêdzie niebotyczn¹ iloœæ pieniêdzy, a czas
temu poœwiêcony bêdzie liczony na pokolenia.

¯yczmy zatem sobie przezornoœci i powodzenia w zrównowa¿onym
korzystaniu ze œrodowiska piaszczystych wybrze¿y Ba³tyku. Nasz czas,
jako indywidualnych i instytucjonalnych "pla¿owych k³usowników",
powinien nale¿eæ do XX wiecznej przesz³oœci.
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